
Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 103

RSC meldingen 481 - 500



Eerstelijns 
melding 

2021-  
16:47 Advocaten Vraag 

-2021 16:47 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

-2021 17:37 [GMT +2:00]   
Is een datalek zie melding   
 

-2021 16:47 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
Als herzending niet lukt of het aanpassen van extensie niet werkt, 
advocaat verwijzen naar OM / RB. Dit ook aangeven in de melding! 
 
 
Let op:  zegt dat niet hij maar zijn kantoorgenoot  

 gesteld zou moeten zijn. Ik twijfel of ik hen naar 
het OM moet doorverwijzen of dat dit via ons gaat, in GPS zie ik alleen zijn 
naam en BAR nr. 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
17:36 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 17:36 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
MOET ZIJN: 
Parketnummer:   
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

-2021 08:38 [GMT +2:00]   
Ik zie in GPS dat dossier nu op juiste advocaat,  staat. 
Melding sluiten. 
 

-2021 14:13 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Toelichting afhandeling:  

 neemt contact op met de servicedesk. 
 
Niet geheel duidelijk waarom de gegevens fout zouden zijn. 
Ook is niet geheel duidelijk waar te corrigeren de info vandaan komt. 
 
Kan iemand contact opnemen met  

@om.nl 
 

-2021 16:47 [GMT +2:00]   
Toelichting heropening:  

 neemt contact op met de servicedesk. 
 
Niet geheel duidelijk waarom de gegeven fout zouden zijn. 
Ook is niet geheel duidelijk waar te corrigeren de info vandaan komt. 
 
Kan iemand contact opnemen met  
 

-2021 16:14 [GMT +2:00]   
Het OM laat het volgende weten: 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie  

 . 
abonnement is inmiddels afgesloten 

 
de om -medewerker wordt op de hoogte gebracht 
svp de juiste raadsman opvoeren  mbv onderstaande gegevens 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

  



BAR-nummer:  
 

-2021 15:10 [GMT +2:00]   
Gebeld en doorgegeven.  
 

-2021 14:54 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 10:35 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2021 09:34 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 17:52 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link: 

 
 
Gebeld met  en op de hoogte gesteld 
 



-2021 17:36 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag in behandeling nemen.  



Tweedelijn
s melding 

2021-  
10:25 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 10:25 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Er is op -2021 (vandaag) 
'justitiële documentatie' 
toegevoegd, hier heeft het 
kantoor bericht van gehad. 
Echter staat het gekoppeld 
aan  die 
niet langer meer werkzaam is 
als advocate. 

-2021 09:31 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
advocaat is door zm-medewerker  opgevoerd 2020 
16:08:45) 
koppeling met de verdachte is ontbonden, hiermee is ook het 
abonnement afgesloten. 
 

-2021 11:55 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 15:12 [GMT +2:00]   
aangemeld bij het DVOM  
 

-2021 15:11 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 14:50 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Melding telefonisch doorgegeven aan  
 

-2021 11:01 [GMT +2:00]   
Deze zaak is van 2019 en de uitspraak van  
Niet meer verstrekt sinds -2020  



Maar in mijn strafdossier kan je zien dat hij vandaag verstrekt is maar in 
het knipsel kan je zien dat er niets is bijgekomen sinds -2021, dus 
vreemd. Advocaat er af halen, of onttrekken aan de zaak. Maar het is wel 
raar dat uit het niets vandaag justitiële documentatie is binnengekomen 
 
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

-2021 10:25 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 

 gaat voor de zekerheid nog contact opnemen met 
het OM, dit om te kijken of ze hier nog iets mee moeten. Moet ze wellicht 
een andere advocaat hiervoor stellen? De zaak leek haar afgedaan.  



Tweedelijn
s melding 

2021-  
16:21 Advocaten Vraag 

-2021 16:21 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Ik heb stukken ontvangen die 
niet voor ons kantoor zijn 

-2021 16:21 [GMT +2:00]   
Dvb RB Rotterdam 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
15:02 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 15:02 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
advocaat  

 heeft waarschijnlijk 
stukken ontvangen die 
bedoeld zijn voor de advocaat 
van de verdachte? 
 

 
  verdedigt namelijk 

het slachtoffer in deze zaak 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 
waarschijnlijk verkeerde 
advocaat gekoppeld 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

-2021 14:30 [GMT +2:00]   
1 document is verstrekt aan deze advocaat 
"Last tot toevoeging raadsman bestemd voor de Raad voor de 
Rechtsbijstand" 
 
Document is onbeschikbaar gemaakt in MSD 
 

-2021 14:07 [GMT +2:00]   
1 document is verstrekt aan deze advocaat 
Last tot toevoeging raadsman bestemd voor de Raad voor de 
Rechtsbijstand 
 

-2021 08:20 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•De juiste advocaat is reeds gekoppeld aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2021 16:55 [GMT +2:00]   
  is op de hoogte, wordt morgen ZSM opgepakt 

KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

  
 

-2021 15:19 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 



-2021 15:02 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  



Tweedelijn
s melding 

2021-  
11:48 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 11:48 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Mijn strafdossier - Zij doet 
geen strafrecht, maar zij doet 
vastgoed, zij staat ook niet in 
geschreven in het strafrecht 
register 

-2021 12:35 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie  

 . 
 
op -2021 12:01:06 is  als adv aan de zaak gekoppeld, deze 
heeft aangegeven dat zij geen strafrecht doet 
op -2021 is deze weer ontkoppeld, het abonnement is eveneens 
gesloten 
 

-2021 15:06 [GMT +2:00]   
Advocaat neemt niet op. Sluit de melding  
 

-2021 14:41 [GMT +2:00]   
E-mail OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2021 14:36 [GMT +2:00]   
Melding ook doorgezet naar het OM. 
 

-2021 13:56 [GMT +2:00]   
Dit dossier is niet verstrekt aan BarNummer  binnen MSD geen 
herstlactie nodig 
 

-2021 13:29 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  

  



De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

-2021 12:47 [GMT +2:00]   
 op de hoogte gesteld via Skype (reageert niet op Skype) en de 

rest van Straf neemt niet op.  
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

-2021 12:42 [GMT +2:00]   
@@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 12:41 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit - Kunnen jullie hier naar kijken? 
 

-2021 12:07 [GMT +2:00]   
@RSC kijk even naar de categorie van deze melding,  volgens mij gaat het 
niet om een datalek ?? zo ja uitvraagscript aanpassen  
 

-2021 11:52 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 11:48 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
Als herzending niet lukt of het aanpassen van extensie niet werkt, 
advocaat verwijzen naar OM / RB. Dit ook aangeven in de melding! 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
9:16 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 09:16 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  
 
Mijn strafdossier:  
Zij is niet gesteld en het moet 
naar een kantoorgenoot en hij 
is ook gesteld voor deze zaak. 
 
LET OP! LET OP,! GAARNE MET 
SPOED - Zitting is op  

2021 

-2021 11:02 [GMT +2:00]   
Na telefonisch contact met griffie van rb Amsterdam blijkt dat op basis 
van de stelbrief  toch de juiste advocaat is. Ik heb 
hem weer geactiveerd in GPS.  
 

-2021 10:45 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar 

@rechtspraak.nl 
 

-2021 10:01 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 09:58 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Advocaat verwijderen U=uit MS en GPS 
 

-2021 09:16 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
10:54 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 12:04 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 
Naam advocaat: 
BAR-nummer: 
 

-2021 10:54 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
 Mail ontvangen mijn 
strafdossier, ik doe geen straf. 
Hij is van het HOF.  

-2021 15:25 [GMT +2:00]   
In NIAS is het aangepast door  (Hof Arnhem-Leeuwarden) 

@rechtspraak.nl>. 
 

-2021 13:39 [GMT +2:00]   
 Routering datalek 2 (parketnummers die WEL met  
beginnen): KW-HOF-STRAF 
 
 
Link: 

 
 

-2021 12:05 [GMT +2:00]   
@KCC_IVO>>>datalek straf 
 

-2021 12:04 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
 

-2021 10:54 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Meneer wil wel graag een terugkoppeling 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
15:47 Advocaten Vraag 

-2021 15:47 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Ik zie geen dossier 
RB midden-Nederland 
/Lelystad  

-2021 15:47 [GMT +2:00]   
In GPS staat geen advocaat gekoppeld. 
Dvb RB Mid-Ned 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
14:48 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 15:01 [GMT +2:00] 
  

A-nummer:   
Naam Advocaat:  

 
Parketnummer:  
 

-2021 14:48 [GMT +2:00] 
  

 advocaat  is 
ten onrechte gekoppeld aan 
mijn strafdossier. Zij doet geen 
strafzaken. 
 

 in Nieuwe 
Gein wel. En het is vaker 
voorgekomen dat deze twee 
door elkaar gehaald worden.  
 
Gaat 
om strafdossier/parketnumme
r  

-2021 15:50 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie  

 
 

-2021 10:54 [GMT +2:00]   
Teruggekoppeld. 
 

-2021 10:44 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen:  
 

-2021 09:50 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

-2021 09:22 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM, doorgezet naar CLASSIC. 
 

-2021 09:21 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

-2021 16:23 [GMT +2:00]   
 via skype op de hoogte gesteld.  

  



Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

  
 

-2021 15:07 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag in behandeling nemen 
 

-2021 15:06 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 

-2021 14:48 [GMT +2:00]   
@kwaliteit 
Graag uitzetten bij degene die dit aan kan passen. 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
11:07 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 11:07 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer: niet bekend., in 
mijn strafdossier staat 

 maar in LAT is er geen 
treffer. 
 
Mevrouw, mail gekregen een 
week geleden 
Verstrekt aan  
MAAR DIE IS NIET MEER 
WERKZAAM, WE DOEN OOK 
GEEN STRAFZAKEN OP DIT 
KANTOOR, DATAFLEK.  

-2021 13:48 [GMT +2:00]   
Gebeld en het doorgeven, melding sluiten 
 

-2021 12:09 [GMT +2:00]   
abonnement in GPS beëindigd 
 

-2021 11:42 [GMT +2:00]   
Betreffende advocaat bij zaak weggehaald. Waarschijnlijk  moet aan GPS 
kant nog correctie gedaan worden. 
 

-2021 15:58 [GMT +2:00]   
  is per  2020 geschrapt. Nog niet in GPS? 

 
-2021 11:11 [GMT +2:00]   

Veel voorkomende vragen/problemen (FAQ): 
- De advocaat staat bij het verkeerde kantoor/gegevens zijn onjuist. 
De gegevens worden bijgehouden door BAR-beheer. Dit is een afdeling 
van de Nederlandse Orde van Advocaten. Als de gegevens bij BAR correct 
zijn, dan kan de melding naar PORTALEN. Vermeld om wie het gaat en 
wat er zou moeten veranderen. 
 
Denk dat er een aanpassing moet komen in LAT als er een advocaat 
verwijderd moet worden zie  
 

-2021 13:19 [GMT +2:00]   
 per Skype op de hoogte gesteld.  

Routering: FB-APPELCOLLEGES  
 
Link: 

  
 

-2021 11:07 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 

  werkt niet meer bij ons 
 



Kantoornaam  
BAR-nummer  
Arrondissement Gelderland 

-2021) 
Correspondentieadres 
Postbus, -2013) 
Telefoonnummer  
 
E-mailadres @ .nl 
 
Advocaten BAR-nr Naam Sinds 

 
 

-2015 
-2020 

   



Tweedelijn
s melding 

2021-  
11:05 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 11:05 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer  
- Parketnummer: 

 
 

Advocaat is 
uitgeschreven en zij kregen 
nog een bericht wat is er 
toegevoegd? en is de zaak 
over genomen door een 
ander  

-2021 09:22 [GMT +2:00]   
Onderstaande informatie doorgegeven.  
 

-2021 17:44 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC. 
Op -2021 is de machtiging beëindigd. Op -2021 is er toch een 
document verstrekt (Aanvullend proces-verbaal).  
Ik denk dat het hier gaat om een vertraging in het proces van de beëindig 
van de machtiging. 
Het zou niet meer mogen voorkomen. 
 

-2021 09:46 [GMT +2:00]   
 heeft nogmaals contact opgenomen, bovenstaand 

probleem speelt nog steeds. 
 

-2021 11:45 [GMT +2:00]   
Advocaat bij zaak verwijderd. 
 

-2021 12:33 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
 

-2021 11:46 [GMT +2:00]   
 gesproken.  

 
-2021 11:37 [GMT +2:00]   

@KCC/IVO graag routeren: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 



-2021 11:05 [GMT +2:00]   
Is uitgeschreven per -21 en er geen nieuwe adv. in deze zaak 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
9:06 

Gerechtshof 
's-
Hertogenbosc
h 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 09:06 [GMT +2:00] 
  

Gegevens aanmelder: 
----------------------------------------
----------- 
Username:  
Tel:  
Locatie: 's-Hertogenbosch 
Object ID: 
Boot time PC en Ivanti versie: 
 
Probleem 
beschrijving/Verzoek: 
----------------------------------------
----------- 
Datalek melding van 
gisterParketnummer: 

 
Naam:  
advocaat 
BAR-nummer:  
 
De documenten zijn niet 
geopend door de advocaat. De 
documenten zijn al verwijderd 
bij de advocaat 
 
Ondernomen stappen: 
----------------------------------------
----------- 
Routering: KW-HOF-STRAF 

-2021 10:53 [GMT +2:00]   
Melding sluiten  
 

-2021 09:15 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gearchiveerd. 
 

-2021 14:01 [GMT +2:00]   
wat er moet gebeuren graag naar DIVOS club om document uit OVD te 
halen  
 

-2021 11:32 [GMT +2:00]   
Maar het parketnummer begint met  toch?  
 

-2021 11:07 [GMT +2:00]   
 Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 
zie KI 
 

-2021 09:06 [GMT +2:00]   
Routering: KW-HOF-STRAF 
 

 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
15:16 

Rechtbank 
Noord-
Nederland 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 15:16 [GMT +2:00] 
  

Op welke locatie en kamer zit 
je? 
-  
 
Om welke applicatie/dienst 
gaat het? 
- GPS en DIVOS 
 
PC/laptop-nummer 
-  
 
Toestelnummer (VoIP) 
-  
 
Probleembeschrijving 
- In het dossier van  

 zit een 
stelbrief van en advocaat 

 die niet in dit 
dossier thuis hoort.  
 
Heeft u de PC herstart? 
- Niet van toepassing 
 
Werkt het op een andere PC 
wel? 
- Niet van toepassing 
 
Vanaf welk moment speelt het 
probleem? 
-  2021 12:00 
 
Zijn er uitwijkmogelijkheden? 
- Niet van toepassing 
 
Eventuele URL 

-2021 10:31 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
documentnr  heeft de indicatie verwijderd gekregen en zal bij 
een eerstvolgende batch definitief worden verwijderd. 
 

-2021 15:41 [GMT +1:00]   
Het DMS nummer gevraagd dat is :  
 
Dit heb ik ook gestuurd naar het OM 
 

-2021 15:26 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Onze vraag:  
informatie is duidelijk, maar zonder dms-documentnummer kan ik niets 
verwijderen 
 

-2021 10:44 [GMT +2:00]   
Betreffende document is verwijderd in DIVOS en een 
melding  is aangemaakt om document te verwijderen 
bij OM/GPS.  
 

-2021 16:48 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie 
 

-2021 16:27 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handeling(en) zijn\worden door het OM verricht:         
 
•Het betreffende document wordt uit GPS verwijderd.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 



-  
 
Hebben collega's hier ook last 
van? 
- Niet van toepassing 

-2021 15:35 [GMT +2:00]   
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie KI) 
 
Link: 

 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
17:38 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 17:38 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat: . 

 
BAR-nummer:  

-2021 17:32 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gearchiveerd. 
 

-2021 08:59 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

-2021 08:41 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 08:01 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 17:38 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
9:39 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 09:39 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:   
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

-2021 17:45 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gearchiveerd. 
 

-2021 10:04 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 09:49 [GMT +2:00]   
FB-STRAF 
 

 gebeld 
 

 
 

-2021 09:41 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 09:39 [GMT +2:00]   
Sender: nl 
Date sent:  2021 9:20 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 



Zoals zojuist telefonisch verzocht onderstaand de email die niet voor mij 
bedoeld is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
※ 
 

 
 

 
Vrijdag afwezig. 
 
 
 
 
※ 
 
 
Disclaimer 
Indien u, nadat u dit bericht gelezen heeft, constateert dat u niet de juiste 
ontvanger bent van het ontvangen (vertrouwelijke) e-mailbericht, 
verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met  

 Daarnaast verzoeken wij u de gegevens die in de e-mail 
verwerkt zijn of staan vermeld in de bijlage niet te verstrekken aan 
derden c.q. door te zenden aan derden en de gegevens van uw computer 
te verwijderen. Ondanks onze uiterste zorg kan van dit bericht niet met 
zekerheid worden gesteld dat zij gevrijwaard is van virussen of andere 
schadelijke gegevensdragers.  vrijwaart zich van 
schade die hieruit ontstaat en/of voortvloeit. De gegevens die via deze e-
mail verzonden worden, kunnen gearchiveerd worden.  

 neemt daarbij de regels in acht, die gelden op grond van de 
AVG. Deze e-mail, althans de inhoud daarvan, valt onder het normale 
privilege zoals gebruikelijk is tussen advocaat en cliënt. De inhoud van 
deze e-mail mag om die reden niet in rechte worden betrokken. 
 
Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van 
toepassing. Daaruit volgt onder andere dat iedere aansprakelijkheid is 
beperkt tot het bedrag dat de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering in 



het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico. 
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt 
uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid 
beperkt tot het in verband met de betreffende opdracht in rekening 
gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,-. Onverminderd 
het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht 
op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden nadat de 
werkzaamheden zijn verricht waarop de aanspraken betrekking hebben, 
dan wel waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor  

 aansprakelijk is. Dit geldt eveneens indien 
opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander 
overgenomen of verkregen recht. De algemene voorwaarden kunt u 
terugvinden op onze website: nl/. 
 
Privacyverklaring 

 respecteert uw persoonsgegevens en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of 
anderszins is verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Zie voor meer 
informatie de privacyverklaring op onze website: 

.nl/. 
 
Van: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 
Verzonden: dinsdag  



Tweedelijn
s melding 

2021-  
13:43 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 13:43 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. Gekoppeld 
aan kantoorgenoot(is broer 
van adv. ). 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat  

 
BAR-nummer:  
 
Moet zijn:  

 

-2021 13:51 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Ik heb de betrokken OM-medewerker geïnformeerd en gevraagd om de 
juiste advocaat te koppelen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
@om.nl  

  
 

-2021 09:50 [GMT +2:00]   
doorgegeven, melding sluiten 
 

-2021 13:26 [GMT +2:00]   
Dossier bij advocaat verwijderd. 
 

-2021 08:32 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2021 08:12 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 



-2021 15:48 [GMT +2:00]   
@kwaliteit: ik kan niet bellen. Wil jij iemand bellen? Op skype krijg ik geen 
reactie of zijn mensen niet aanwezig  
 
FB-STRAF 
 

 
 

-2021 14:14 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO Graag routeren naar FB.  
 

-2021 13:43 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
9:55 Advocaten Serviceverzoek 

-2021 09:55 [GMT +2:00] 
  

BAR nummer :  
Telefoonnummer : 

  
Naam:   
Zaaknummer:   
Documentnaam:  

 
  

BAR nummer :  
Telefoonnumer   
Naam:   
Zaaknummer:   
Documentnaam   
Symptoom: ik krijg het dossier 
aangeleverd, maar dit behoort 
mij niet toe.  

-2021 14:45 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie  

 . 
 
gebruiker @om.nl via deze mail op de hoogte gebracht 
op -2021 09:02:02 heeft deze OM-medewerker de verkeerde 
advocaat aan het dossier gekoppeld 
 

-2021 15:59 [GMT +2:00]   
Advocaat gebeld met de mededeling, ipv. bedankje beklaagde zij zich over 
het feit dat wij dit aan haar terugkoppelde omdat ze al een mail van het 
OM heeft gehad. 
 

-2021 13:39 [GMT +2:00]   
dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 07:45 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen: Je melding is geregistreerd onder nummer 

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 16:59 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          

  



 
-2021 16:43 [GMT +2:00]   

LDCR geeft aan dat het OM het dossier aan de advocaat heeft verstrekt, 
er is dus geen datalek vanuit de rechtspraak maar vanuit het OM.  
omtrent datalek daarom niet gevolgd. 
 

-2021 16:34 [GMT +2:00]   
Routeringen: 
Functioneel 2e routering: FB-STRAF (betreft geen rechtspraakmedewerker 
dus kan niet naar 1'e routering FB). 
 
Link:  

 
 

-2021 09:57 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO Graag routeren naar FB.  
 

-2021 09:55 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd/aanpassing vereist. 
 
 
Juiste advocaat:    
 
In het vestrekkingsportaal is op -21 te 12:21 uur  het dossier (ten 
onrechte) aan  verstrekt: 
 
GPS zowel  digitaal dossier verstrekt!! 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
10:09 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2021 10:09 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Advocaat is uitgeschreven, en 
toch worden er stukken 
geüpload 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke 
documenten: Ontbrekende 
pagina Persoonsdossier 

 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS)  

-2022 15:03 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
Melding wordt afgesloten aan ZM zijde. Melding aan OM zijde mag 
afgesloten worden 
 

-2021 08:59 [GMT +2:00]   
Melding kan gesloten worden. 
 

-2021 14:34 [GMT +2:00]   
Dossier bij advocaat verwijderd. 
 

-2021 15:13 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2021 14:34 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

-2021 13:06 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
 
Het betreft hier een advocaat die reeds is uitgeschreven, maar in GPS is 
de betrokkenheid niet automatisch gedeactiveerd.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.        
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 12:38 [GMT +2:00]   
Routering 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 



- Skype contact met  
 

-2021 11:34 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2021 10:09 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
Zouden jullie hier naar kunnen kijken? 



Eerstelijns 
melding 

2021-  
14:15 Advocaten Vraag 

-2021 14:15 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Ik zie het dossier niet. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
Advocaten 
- BAR-nummer: 
- Parketnummer: 

 
 

-2021 14:15 [GMT +2:00]   
Dossier opnieuw verzonden 
Tevens gemeld dat het dossier op naam vd broer van de advocaat staat. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 104

RSC meldingen 501 - 520



Tweedelijn
s melding 

2021  
11:05 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 11:05 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat  

 
BAR-nummer:  

2021 16:22 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

2021 14:54 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2021 12:39 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

2021 12:20 [GMT +2:00]   
Melding doorgezet en contact gehad met   
 

2021 11:33 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link: 

 
 

2021 11:05 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 

  



Tweedelijn
s melding 

2021  
16:52 Advocaten Vraag 

2021 16:52 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  

Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

2021 15:32 [GMT +1:00]   
het OM heeft de mleding gesloten met de volgende afhandeling: :  

 (zelfde raadsman) 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 

2021 10:24 [GMT +2:00]   
Onderstaande aan de secretaresse doorgegeven.  
 

2021 10:21 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

021 10:13 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossiers zijn gearchiveerd. 
 

2021 09:36 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

2021 17:21 [GMT +2:00]   
Routering: 

   

   



FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 16:56 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2021 16:52 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
12:00 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 12:00 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:   
BAR-nummer:  

2021 14:07 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
genoemd documentnr komt niet voor in gps  
  
 

2021 12:38 [GMT +2:00]   
@RSC: Deze is per abuis niet naar jullie terug gerouteerd. 
 

2021 15:02 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 14:20 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. via OM Servicedesk routeren naar GPS-AB om document te 
laten verwijderen uit MijnStrafdossier. 
 
Analyse IVO Rechtspraak | ** d.d. 2021 
Svp document met DMSnummer HOF  verwijderen uit 
MijnStrafdossier 
 

2021 14:04 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-APPELCOLLEGES 
 
Link: 

 
 

021 12:19 [GMT +2:00]   
@KCCIVO: Graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2021 12:00 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB.  
 
Er is een Arrest toegevoegd aan dit dossier wat niet bij deze zaak hoort. 



Kan het verwijderd worden? 
Gaat om:  



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:08 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 10:08 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer: 

 
 
notificatie per email ontvangen 
over een dossier in mijn 
strafportaal, maar ik doe geen 
strafzaken ze hebben de verkeerde 
gekoppeld... 

2021 14:16 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 . 
 
raadsman 

 op 2021 
 
gebruiker op datum 

    2021 14:18:56 
 

2021 14:29 [GMT +2:00]   
iom  afgemeld.  
 

2021 14:21 [GMT +2:00]   
Advocaat gebeld. Dus alleen afmelden als er een bericht is! 
 
Voor afsluiten even wachten op bevestiging van OM dat onterechte 
koppeling is verwijderd. 
 

2021 08:52 [GMT +2:00]   
Bestanden onbeschikbaar gemaakt voor het genoemde BARnr 
 
Voor afsluiten even wachten op bevestiging van OM dat onterechte 
koppeling is verwijderd. 
 

2021 07:58 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen: Je melding is geregistreerd onder nummer 

 
 

2021 11:32 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 

  



het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

2021 11:03 [GMT +2:00]   
@ FB-Straf 
 
Telefonisch  op de hoogte gebracht 
 

2021 10:10 [GMT +2:00]   
ROUTERING:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

2021 10:09 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2021 10:06 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan  
 
Niet voor mij bedoeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 
 
※ 

  

  



Academy_c42d27b3-40b5-4c7d-85b9-e29ef28e75b7.jpg 
 
mobiel nummer:  
 
※ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
This electronic mail is subject to the rules related to lawyer/client and 
therefore privileged and confidential information. If you have received 
this electronic mail in error, please contact the sender immediately, 
delete the electronic mail and do not disclose its contents to another 
person. 
 
 
Van: noreply@rechtspraak.nl <noreply@rechtspraak.nl> 
Verzonden: woensdag 22 september 2021 20:26 
Aan:  
Onderwerp: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan advocaat 

 
 
Geachte  
 
Het volgende strafdossier is digitaal verstrekt: 



- Strafdossier met parketnummer  
 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal Mijn 
Strafdossier. U logt in met uw Advocatenpas. De getoonde zaken zijn 
zichtbaar voor u en voor de personen die u heeft gemachtigd. 
 
Vier weken na het downloaden van het volledige dossier, en anders zes 
maanden nadat er voor het laatst een document is toegevoegd, wordt 
het dossier van het portaal verwijderd. Ook wanneer een verdachte van 
advocaat wisselt is het dossier niet langer beschikbaar. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen wij 
u graag naar het Rechtspraak Servicecentrum, telefoon  
bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op 
vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad voor de rechtsp 



Tweedelijn
s melding 

2021  
14:44 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 14:44 [GMT +2:00] 
Admin,:  
Sender: 

 
Date sent:  2021 2:18 PM 
To: @rechtspraak.nl" 
<rsc@rechtspraak.nl> 
Subject: FW: Strafdossier

 voor  
opnieuw 

verstrekt, u kunt alle stukken weer 
downloaden 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Onderstaande mail ontving ik voor 

 
 is al sinds  2020 

niet meer verbonden aan ons 
kantoor. 
Ons kantoor doet ook geen 
strafzaken meer. 
Ik heb inmiddels al met de 
Rechtbank Noord-Nederland en 
met het rechtspraak 
Servicecentrum contact gehad. 
Zij konden mij niet verder helpen. 
Het servicecentrum verzocht mij de 
mail naar u door te sturen. 
 
Aannemende u met het 
voorgaande voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
secretaresse 

2021 08:58 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gearchiveerd. 
 

2021 11:21 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar datalekken.rb-nnl@rechtspraak.nl 
 

2021 11:13 [GMT +2:00] :  
Aan  doorgegeven.  
 

2021 11:12 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
FB-STRAF 
 

2021 14:59 [GMT +2:00]   
Onderstaande mail ontving ik voor mr. Bodewes. 

 is al sinds  2020 niet meer verbonden aan ons 
kantoor. 
Ons kantoor doet ook geen strafzaken meer. 
 
Advocaat verwijderen uit deze zaak. 

  



 
Werkdagen: maandag, dinsdag en 
donderdag 
 
 
 
※ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
※ 
 
 
 
De inhoud van dit bericht is 
vertrouwelijk. Is dit bericht niet 
voor u bestemd dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit bericht en 
eventuele kopieën daarvan 
vertrouwelijk te behandelen, te 
vernietigen en dit aan de verzender 
te melden.  staat 
vanwege de elektronische aard van 
de verzending niet in voor de 
volledige en juiste overbrenging 
van de inhoud van het bericht, 
noch voor tijdige ontvangst ervan. 
Evenmin kan  
garanderen dat het bericht virusvrij 
is. Op alle diensten van  



advocaten zijn algemene 
voorwaarden van toepassing, te 
vinden op de website: 
http://www  
 
 
Van: noreply@rechtspraak.nl 
<noreply@rechtspraak.nl> 
Verzonden: donderdag  

 2021 13:41 
Aan:

 
Onderwerp: Strafdossier 

 voor advocaat  
 opnieuw 

verstrekt, u kunt alle stukken weer 
downloaden 
 
Geachte  

 
Het strafdossier met 
parketnummer  is 
opnieuw aan u verstrekt. U kunt 
alle stukken weer downloaden. 
 
Het dossier is digitaal beschikbaar 
gesteld via het advocatenportaal 
Mijn Strafdossier. U logt in met uw 
Advocatenpas. 
 
Vier weken na het downloaden van 
het volledige dossier, en anders zes 
maanden nadat er voor het laatst 
een document is toegevoegd, 
wordt het dossier van het portaal 
verwijderd. 
 



Dit is een automatisch verstuurde 
mail. Voor verdere vragen 
verwijzen wij u graag naar het 
Rechtspraak Servicecentrum, 
telefoon  bereikbaar 
maandag t/m donderdag van 8.00 
uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 
8.00 uur tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad voor de 
rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere 
colleges vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:08 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 10:08 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 

 

2021 15:17 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 . 
 
inzake :  
 
raadsman 

 op 2021 8:44:24 
 
gebruiker op datum 

    
  
 

2021 09:41 [GMT +2:00]   
Advocaat gebeld.  
 

2021 08:55 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gearchiveerd. 
 

2021 11:20 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 11:16 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 

  



advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 10:23 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2021 10:08 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 

  



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:23 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 10:23 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. In het parketnummer is 
hij wel advocaat, alleen er zitten 
stukken in van een ander persoon 
die de zelfde achternaam heeft. 
Het zou gaan om het gehele dossier 
dat niet voor deze advocaat 
bestemd is. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat: 

 
BAR-nummer: 

 

2021 14:36 [GMT +2:00]   
De melding is al afgemeld? 
 

2021 14:30 [GMT +2:00]   
Bericht van het OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
dmsnr    zit niet in zaak  maar is gekoppeld aan 
zaak ZM (raadkamerzaak)  
document hoort bij zaak  
 
Ik heb het document verwijderd uit    en toegevoegd aan 
zaak   
  
 
27-09-2021 10:01 [GMT +2:00]   
advocaat gebeld 
 

021 09:17 [GMT +2:00] Hee,   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
  
 

2021 09:11 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM, dat is nog niet gebeurd 
 

2021 08:53 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gearchiveerd. 
 

2021 14:14 [GMT +2:00]   
 CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER (alleen als FB dit aangeeft) 
 

2021 12:55 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 



advocaat worden gegeven. 
Melding ook routeren naar GPS-AB om document  uit GPS te 
verwijderen. 
 
In het GPS dossier van zaak  zit een document met 
DMSnummer  dat niet in deze zaak hoort, 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl         
 

2021 12:29 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: Zie onderstaande reactie van de advocaat.  
 
Hierbij de bevestiging van ons telefoongesprek eerder vanochtend. In het 
Advocatenportaal heb ik toegang tot enkele strafdossiers, waaronder 
dat van mijn cliënte  parketnummer  
Daarin bevindt zich, in map  – bijzondere raadkamer, een document 
dat niet op mijn cliënte betrekking heeft, maar op een zekere  

 
 
Dat is dus een datalek. Daarbij ontbreken de stukken van mijn cliënte, die 
zijn (vermoedelijk) ook in een ander dossier gevoegd, mogelijk dat van 
de  
 

2021 11:53 [GMT +2:00]   
Dit is een hele bijzondere melding en voor mj zo niet te controleren. De 
betreffende advocaat heeft zich gewoon in deze zaak gesteld en daar 
zitten de betreffende stukken in. Ik kan zo niets vreemds ontdekken. Van 
welke persoon krijgt hij dan de stukken? 
 

2021 10:57 [GMT +2:00]   
Melding telefonisch doorgegeven aan   
 

2021 10:27 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

  



 
Dubbele melding  
 

2021 10:23 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Advocaat nog even gevraagd of hij kort hierover wilde mailen naar ons.  



Eerstelijns 
melding 

2021  
10:41 Advocaten Vraag 

2021 10:41 [GMT +2:00] 
Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2021 10:36 AM 
To: @rechtspraak.nl" 

@rechtspraak.nl> 
Subject: Datalek 
 
Goedemorgen, 
 
Hierbij de bevestiging van ons 
telefoongesprek eerder 
vanochtend. In het 
Advocatenportaal heb ik toegang 
tot enkele strafdossiers, waaronder 
dat van mijn cliënte  

 parketnummer 
 

Daarin bevindt zich, in map  
bijzondere raadkamer, een 
document dat niet op mijn cliënte 
betrekking heeft, maar op een 
zekere  
 
Dat is dus een datalek. Daarbij 
ontbreken de stukken van mijn 
cliënte, die zijn (vermoedelijk) ook 
in een ander dossier gevoegd, 
mogelijk dat van de  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 

2021 11:16 [GMT +2:00]   
Dubbel  



 
www.summitadvocaten.nl 
 
De informatie in dit e-mailbericht is 
vertrouwelijk en valt onder mijn 
professionele verschoningsrecht. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, verzoek ik u om 
(telefonisch of per e-mail) contact 
op te nemen met ons kantoor, u te 
onthouden van gebruik, 
verspreiding en vermenigvuldiging 
van het bericht, en het bericht uit 
uw systeem te verwijderen. 
Onze Algemene Voorwaarden, 
waarin onze aansprakelijkheid is 
beperkt, zijn van toepassing op alle 
werkzaamheden van  

 
BTW-nummer:  
KvK-nummer:  
 
The information in this e-mail 
message is confidential and client-
attorney privileged. In case you are 
not the intended recipient of this e-
mail message, please contact our 
firm (by telephone or e-mail). 
Please do not use, distribute or 
multiply this e-mail message and 
delete it from your system. 
All our services are subject to our 
General Terms and Conditions, 
which limit our liability. 
VAT nr.:  Chamber 
of Commerce nr.:  



Tweedelijn
s melding 

2021  
11:45 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 11:45 [GMT +2:00] 
 

 
Azougagh  Uitvraagscript straf  
BAR nummer :  

 
Telefoonnumer :   
   
Naam:  
Zaaknummer:  
 
Zittingsdatum: 
Schermnaam: 
Locatie: 
Symptoom: Ik krijg een dossier 
digitaal toegestuurd maar dat 
behoort mij niet toe. Het is een 
dossier bestemd voor mijn broer 

 (precies dezelfde 
voorletter en achternaam) het A- 
nummer van mijn broer is   
Ik heb vorige week precies 
hetzelfde meegemaakt. Al contact 
gehad met het OM maar nu krijg ik 
dus wederom een dossier wat mij 
niet toebehoort.  
Collega’s idem: 
Hoeveel: 
Gevolgen: 
Datum+Tijdstip: 
Printscreens: 

2021 15:19 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
/* 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 . 
 
inzake :  
 
raadsman 

 op 2021 
 
gebruiker op datum 

  
  
 

2021 09:30 [GMT +2:00]   
Advocaat gebeld. 
 

2021 08:52 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gearchiveerd. 
 

2021 15:31 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 15:22 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 

  

  



advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

2021 11:59 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2021 11:45 [GMT +2:00]   
Ik heb in GPS gekeken daar is het dossier NIET terug te vinden!!! 
 
Verstrekking portaal echter wel maar dat is dus bij mij terecht gekomen 
en behoort aan mijn  (confrère/broer advocaat) Graag doorzetten en 
oplossen komt nu herhaaldelijk voor!!!  
 

 

  

  



Tweedelijn
s melding 

2021  
11:46 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 11:46 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  

 
- Parketnummer:   
 
 
Ik heb gister een email gehad op 
kantoor gericht aan mijn dochter 

 zij is geen 
advocaat meer sinds een half jaar, 
ook niet meer werkzaam 
op dit kantoor. 

 zij is 
geschrapt per 

2021 
zondag 7 uur 45 deze email 
ontvangen 
Parket nummer :   

  
zelfde email adres kan gebruikt 
worden  

2022 12:16 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Toelichting afhandeling:  
Er was inderdaad een probleem met het verstrekken naar gesloten 
advocaten, maar dit probleem is inmiddels opgelost. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

2021 11:01 [GMT +2:00]   
Vanwege telefonie storing, melder gemaild. Melding afgemeld. 
 

2021 08:19 [GMT +2:00]   
Advocaat bellen: OM voert correctie uit. 
 

2021 18:01 [GMT +2:00]   
Wij hoeven niks te doen omdat dit dossier niet verstrekt is voor BARnr 

 
Alleen aan  
 
Alleen het OM moet nog een correctie doen en die is al aangevraagd zie 
ik 
 

2021 15:31 [GMT +2:00]   
Bericht van het OM. 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
  
 

2021 14:22 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 



  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan           
 

2021 13:27 [GMT +2:00]   
Link: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 12:06 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag in behandeling nemen.  
Advocaat  zij is geschrapt per 2021. 
 

2021 11:46 [GMT +2:00]   
Doorgegeven aan Strafgriffie RB Amsterdam 



Eerstelijns 
melding 

2021  
11:54 Advocaten Vraag 

2021 11:54 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
PV ontbreekt 
 
Extra uitvragen bij problemen met 
openen documenten (bij meer dan 
5 documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken MS) 

2021 11:54 [GMT +2:00]   
 nog niet bekend in GPS, ze gaf aan de stelbrief nog te 

moeten versturen. Herzenden niet mogelijk, doorverwezen naar het OM 
(de RB had haar naar RSC doorverwezen). Vreemd genoeg kon ze wel 
enkele stukken in het portaal zien. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
9:46 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 09:46 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 Wij hebben een strafdossier 
ontvangen die niet voor onze 
advocaat bestemd is? 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Extra uitvragen bij problemen met 
openen documenten (bij meer dan 
5 documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken MS) 

2021 13:27 [GMT +2:00]   
Routeren naar RSC. 
 
Op  is  afgemeld dus volgens mij kan deze 
melding ook afgemeld worden. Ik weet niet of jullie de melder nog op de 
hoogte moeten brengen. Zo niet dan kan de melding afgemeld worden. 
 

2021 11:37 [GMT +2:00]   
Zie  
 

2021 10:24 [GMT +2:00]   
Mail gestuurd naar de coördinatoren  

 met het verzoek eea na te kijken en recht te trekken. Even 
afwachten. 
 

2021 10:15 [GMT +2:00]   
 neemt in behandeling.  

 
2021 11:21 [GMT +2:00]   

 is er vandaag niet. 
 

2021 08:55 [GMT +2:00]   
 offline (Skype). 

Later op de dag nogmaals proberen. 
 

2021 13:15 [GMT +2:00]   
Iom  > voorleggen aan collega  
Is sinds 1 dag offline. 
 
Later nogmaals proberen.  
 

2021 14:43 [GMT +2:00]   
 is nu niet aanwezig. Inmiddels begrepen dat  

deze oppakt.  
 

2021 14:39 [GMT +2:00]   
Het parketnummer voor het hof Arnhem-Leeuwarden begint in alle 
gevallen met  



Arnhem-Leeuwarden 
 Functioneel beheerder NIAS Arnhem-Leeuwarden 

 
2021 08:41 [GMT +2:00]   
 

 
2021 16:36 [GMT +2:00]   

RSC heeft toegang tot NIAS Hof Arnhem/Leeuwarden en kan contact 
leggen met de administratie. 
 
Niet voor lokaal functioneel beheer! 
Hiervoor zijn de RSC beheerders en zij kunnen contact opnemen met de 
desbetreffende griffie 
 

2021 13:10 [GMT +2:00]   
@  Kunnen jullie het zaaknummer opzoeken die 
behoort tot parketnummer  Alvast bedankt 
 

2021 11:54 [GMT +2:00]   
Is gerechtshof Arnhem., dus het gaat om NIAS 
 

2021 08:46 [GMT +2:00]   
@RSC Welke rechtbank betreft dit? 
 

10-2021 08:25 [GMT +2:00]   
Ik vind in GPS geen zaak met parketnummer  Svp eerst via 
functioneel beheer hoven het zaaknummer van de betreffende rechtbank 
laten opzoeken. 
 

2021 14:48 [GMT +2:00]   
In het KI staat: 
- Routering datalek 2 (parketnummers die WEL met  
beginnen): FB-APPELCOLLEGES 
 
@FB-STRAF kunnen jullie anders hiermee helpen?  
 

2021 14:43 [GMT +2:00]   
Niet voor lokaal functioneel beheer! 



Hiervoor zijn de RSC beheerders en zij kunnen contact opnemen met de 
desbetreffende griffie 
 

2021 13:46 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-APPELCOLLEGES 
 
Link: 

 
 

2021 09:53 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2021 09:52 [GMT +2:00]   
In mijn strafdossier zit een stelbrief van de   
 

2021 09:46 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
Onjuiste advocaat gekoppeld,  wil wel graag een terug 
koppeling als het probleem uis opgelost en de juiste advocaat zijn stukken 
heeft ontvangen. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:30 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 10:30 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat  

BAR-nummer:  
 
Ik kreeg een  e-mail strafdossier  
Hij doet geen strafzaken.  

2021 15:13 [GMT +2:00]   
Er was maar 1 document verstrekt, die heb ik gearchiveerd (is nu n.b.) 
 
Het ontkoppelen en koppelen van advocaten is al gedaan bij het OM zie ik 
hieronder 
 

2021 15:30 [GMT +2:00]   
Ik krijg die afmelding idd nooit via TOPdesk. De melding is echter wel 
doorgezet naar integrale beveiliging van het OM en daar ook opgepakt. Ik 
ga er dus van uit dat het zo verder goed komt. 
 

2021 15:27 [GMT +2:00]   
Bericht OM:: 
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker HICKORKMAN01  een verkeerde advocaat geregistreerd 
waardoor processtukken naar de verkeerde advocaat zijn verzonden   
 

  
 
 
@FB het OM heeft de melding hiermee afgemeld, volgens mij is dit niet 
helemaal de juiste afhandeling.  
 

2021 09:12 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 08:37 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  

  



De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 08:01 [GMT +2:00]   
FB-STRAF: via skype op de hoogte gesteld  
  
 
Link: 

 
 

2021 11:21 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Advocaat uit MS verwijderen daarna na OM om advocaat uit 
gps te verwijderen. 
 

2021 10:30 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2021 10:30 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
12:44 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 12:44 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:   
Meneer is niet meer werkzaam als 
advocaat. 

2021 14:25 [GMT +1:00]   
Bericht OM:  
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 . 
 
raadsman 

 op 2019 
 
gebruiker op datum 

    2019 15:40:12 
 

2021 12:39 [GMT +2:00]   
@RSC: Deze is per abuis niet naar jullie terug gerouteerd. 
 

2021 16:01 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd in MSD 
 

2021 14:51 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

  



 
• 
 

2021 14:16 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 13:26 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link: 

 
 

2021 12:44 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Advocaat gaat ons mailen. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
9:42 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 09:42 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

2022 16:43 [GMT +1:00]   
E-mail OM: 
 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
Toelichting op de afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 . 
raadsman 

 2021 
gebruiker op datum 

    2021 12:30:03 
 

2021 15:49 [GMT +2:00]   
Mw. geeft aan dat er vaker voor is gekomen.  
 

2021 10:07 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd/geschoond in MSD voor dit BARnummer 
 

2021 09:36 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 09:16 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 

  



•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 07:42 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 11:56 [GMT +2:00]   
@KCC IVO in GPS is geen stelbrief of belnotitie van het OM ingescand. 
Om die reden niet te achterhalen wie de juiste advocaat zou moeten zijn.  
 
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2021 09:42 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
@  Graag deze melding doorzetten. 

  



Eerstelijns 
melding 

2021-
14:12 Advocaten Vraag 

2021 14:12 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:   
Naam advocaat:  
BAR-nummer: 

2021 14:12 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Was al gemeld, mevrouw wilde het dossier alleen verwijderen uit eigen 
portaal. Dat zou automatisch moeten gebeuren dus toen hing mevrouw 
op. 



Tweedelijn
s melding 

2021-
 15:14 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 15:14 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:   
BAR-nummer: niet bekend 
 
OP 2021 notificatie bericht, 
mijn strafdossier, maar hij  

 is geen advocaat meer.  
 
Amsterdam 

021 15:24 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling: 
  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
@  
op  2018 heb je  toegevoegd, deze is geen adv meer; 
 

2021 17:39 [GMT +2:00]   
Doorgegeven aan advocaat. 
 

2021 16:53 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gearchiveerd. 
 

2021 16:19 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 15:59 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

  



2021 15:29 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 15:19 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO, graag routeren: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 15:14 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Er is op 2021 een arrest toegevoegd,  maar als ik 
hem open zie ik niets er in. 
Zaak is uit 2016, na  is er niets meer in gebeurt. 
Deze advocaat van deze zaak halen, de secretaresse heeft ook geen A 
hummer meer. 



Tweedelijn
s melding 

2021-
 8:37 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 09:19 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Zojuist heb ik contact gehad met 
één van uw medewerkers via 
onderstaand nummer, ten aanzien 
van onderstaande e-mail die ik heb 
ontvangen. Deze e-mail kan ik niet 
plaatsen en ik doe ook geen 
strafrecht, dus deze lijkt verkeerd 
verzonden. Graag verneem ik 
indien ik iets met deze e-mail moet 
doen. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:   
 

2021 08:37 [GMT +2:00] 
  

Klant had een noreplymail 
gekregen van de rechtspraak met 
een parketnr.  
Zij vond dit vreemd aangezien zij 
geen strafzaken doet. 

2022 10:27 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling door OM:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
raadsman 

 op 2021 16:42:02 
 
gebruiker op datum 

    2021 16:42:02 
 

2021 15:12 [GMT +1:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet teruggezet naar jullie 
 

2021 09:16 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 08:36 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2021 10:47 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         

  



•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 10:07 [GMT +2:00]   
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF 
Link: 

 
Meteen bellen met FB ook -->  gecontacteerd.  
 

2021 09:22 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2021 09:19 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
Zaak niet zichtbaar in GPS. 

 
Als het zaaknummer begint met  dan is het dossier behandeld door het 
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. 
 

2021 09:12 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2021 8:35 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  Melding  
 
Geachte lezer, 
 
Zojuist heb ik contact gehad met één van uw medewerkers via 
onderstaand nummer, ten aanzien van onderstaande e-mail die ik heb 
ontvangen. Deze e-mail kan ik niet plaatsen en ik doe ook geen strafrecht, 
dus deze lijkt verkeerd verzonden. Graag verneem ik indien ik iets met 
deze e-mail moet doen. 
 
Alvast dank. 
 



Met vriendelijke groet, 
 

 
 
※ 
 

 

 
De inhoud van dit bericht en van eventuele bijlagen is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door 
anderen is niet toegestaan. In verband met de elektronische verzending 
kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. 

 is de handelsnaam van  Op alle 
werkzaamheden en rechtsverhoudingen met derden zijn algemene 
voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid 
is opgenomen. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden en 
kunnen worden geraadpleegd op onze website.. 
 
 
Van: noreply@rechtspraak.nl <noreply@rechtspraak.nl> 
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 03:56 
Aan:   
Onderwerp: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan advocaat 

 
 
Geachte  
 
Het volgende strafdossier is digitaal verstrekt: 
- Strafdossier met parketnummer  
 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal Mijn 
Strafdossier. U logt in met uw Advocatenpas. De getoonde zaken zijn 
zichtbaar voor u en voor de personen die u heeft gemachtigd. 
 
Vier weken na het downloaden van het volled 



Tweedelijn
s melding 

2021-
 9:44 Advocaten Incident 

2021 09:51 [GMT +2:00] 
  

Zaakdossier  
 

 
2021 09:44 [GMT +2:00] 

  
Volgens standaard oplossing: 
 
Advocaat krijgt e-mail van een 
(strafrecht advocaat) met de zelfde 
achternaam. 
het gaat dan vooral om e-mails 
waarvan stukken zijn toegevoegd in 
mijn strafdossier.  
 
advocaat die gebeld heeft: 

 
BAR-nummer: 

 
e-mail:  

 
 
advocaat die het zou moeten zijn: 

 
 

BAR-nummer: 
 

e-mail:  

2021 10:41 [GMT +2:00]   
Gecontroleerd, ja melding sluiten. 
 

2021 10:11 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor  
Correcte advocaat al gekoppeld 
Melding kan denk ik gesloten worden? 
 

2021 17:03 [GMT +2:00]   
Ja klopt  
 
Graag routeren naar het team die Mijn strafdossier in beheer heeft. Kan 
trouwens ook PPO-DIVOS zijn. Zie opmerking van  
 

2021 16:28 [GMT +2:00]  -   
Is deze niet verkeerd gerouteerd? Moet deze melding niet naar Classic- 
mijn strafdossier? En daarna naar RSC voor communicatie terug naar 
advocaat?  
 

2021 15:46 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste is reeds door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 14:35 [GMT +2:00]   
FB opgebeld en doorgegeven.  
 

2021 11:53 [GMT +2:00]   
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 

  

  



 
Link: 

 
 

2021 09:51 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2021 09:47 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2021 9:42 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
CC:  

 
Subject:  Fwd: Stukken toegevoegd aan strafdossier

 voor  
 
Onze referentie:  () 
Geachte  
 
Zoals reeds telefonisch besproken stuur ik u onderstaande e-mail toe. 
 
Ik heb contact opgenomen met  (zie cc), omdat ik 
regelmatig post en vooral e-mails ontvang waarvan ik vermoed dat deze 
voor haar bedoeld zijn.  is werkzaam bij 

 Ik ben  en 
werkzaam bij  
 
U gaf aan het vermoeden te hebben dat er intern een verkeerde 
koppeling is gemaakt. Mocht u nadere informatie van  

 nodig hebben dan verzoek ik u direct met haar contact op te 
nemen, via het e-mailadres uit de cc. 
 
Graag hoor ik van u zodra het probleem opgelost is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  



jpg] 
 
 

  W  
 
 

 
 

 
 

 
 
Disclaimer 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke 
informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van 
deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door 
hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is 
verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot 
kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / 
of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt 
u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Op 
onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, 
waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw 
eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden. 
 

 is ingeschreven bij de Kvk onder nr.  
  



Tweedelijn
s melding 

2021-
 15:22 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 15:22 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Extra uitvragen bij problemen met 
openen documenten (bij meer dan 
5 documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: hele dossier 
- DMS nummer (zelf opzoeken MS): 
nvt 
 
het kantoor waaraan deze 
advocaat ooit werkzaam was krijgt 
t.a.v. de advocaat een 
notificatiemail 
mw merkt op dat het dossier al 
lang geleden is gesloten 
en dat  geschrapt is van 
het tableau 

2022 11:49 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Blijkbaar is de einde machtiging op 2021 ingevoerd. Daarbij is er 
een trigger af gegaan welke nog een opdracht heeft aangemaakt. 
 
Dit is niet correct en heb hiervoor een nieuw probleem aangemaakt. 
 

 Geschorste advocaat mag geen documenten meer 
ontvangen 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
  
 

2021 15:13 [GMT +1:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet teruggezet naar jullie 
 

2021 17:00 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 16:13 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2021 10:06 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  



De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 17:33 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 15:22 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
In Mijnstrafdossier is te zien dat de status Aangevuld is, en de 
statusdatum 21 is; alle stukken zijn gedownload. 
In GPS staat mr Verburg nog gekoppeld; laatste verstrekking 
2016LAT: geen registratie van deze advocaat 

 

  



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 105

RSC meldingen 521 - 540



Tweedel
ijns 
melding 

202
1-

 
14:
59 

Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 14:59 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
In 3 parketnummers is  

 geen advocaat (meer), 
maar krijgt hier wel meldingen 
van.  
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer: 

 
- Parketnummers: 

 geen advocaat 
van deze zaak 

 geen advocaat 
van deze zaak 

 geen advocaat 
van deze zaak 

-2021 16:50 [GMT +2:00]   
Date sent:  2021 4:39 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  Automatisch antwoord: Reactie op melding  
 
Beste mailer, 
 
Ik ben momenteel niet aanwezig. Op maandag 1 november a.s. ben ik weer bereikbaar. 
 
Voor technische en functionele issues kunt u contact opnemen met het ICT loket op 
toestel  Ook kunt u een melding doorgeven aan het Klanten Contact Centrum van 
IVO het KCC. Hiervoor kunt u gebruik maken van de link  

 
De functioneel beheerders van de hoven hebben een samenwerkings verband dus 
meldingen voor Amsterdam kunnen ook door een collega elders in het land worden 
afgehandeld. 
 
met vriendelijke groet 
 

 
 

-2021 16:39 [GMT +2:00]   
@rechtspraak.nl): 

In parketnummer  is  BAR-nummer:  geen 
advocaat van deze zaak. Hij ontvangt wel notificatiemails. Willen jij dit oppakken? Ik hoor 
graag van je, wanneer  niet meer gekoppeld is aan dit parketnummer, 
zodat wij hem op de hoogte kunnen brengen. 
 

-2021 14:57 [GMT +2:00]   
@RSC: Het betreft hier alleen nog het parketnummer  
FB-STRAF doet niets met zaken in hoger beroep, zie ook opmerking van  

 
 

 
 2021 15:07 

Melding moet via RSC en vervolgens kunnen zij contact opnemen met de desbetreffende 
griffie 
 

  



-2021 08:07 [GMT +2:00]   
@IVO graag op laten pakken door FB-straf 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 11:56 [GMT +2:00]   
@RSC, kunnen jullie contact opnemen met de desbetreffende griffie? 
 

-2021 15:10 [GMT +2:00]   
Medewerkers RSC zijn: 

 
 

 
 

-2021 15:07 [GMT +2:00]   
Melding moet via RSC en vervolgens kunnen zij contact opnemen met de desbetreffende 
griffie 
 

-2021 10:27 [GMT +2:00]   
@FB-APPELCOLLEGES Kunnen jullie de datalek van  geen advocaat van deze 
zaak verder in behandeling nemen? FB-STRAF heeft de parketnummers met al gedaan.  
 

-2021 08:24 [GMT +2:00]   
Advocaat in hof wordt door NIAS geregistreerd. Aangezien het begint met nummer  is 
het Hof Amsterdam. 
 

-2021 16:53 [GMT +2:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER kunnen jullie zien wie de advocaat verkeerd heeft 
geregistreerd?  
  
 

-2021 15:33 [GMT +2:00]   
klopt, excuus. Ik besefte me ineens dat ik niets doe met datalekken van het Hof. 
 

-2021 14:17 [GMT +2:00]   
 : je vraagt om :  



 2021 08:30 
Ik krijg een melding van een mogelijk datalek. 
Willen jullie svp checken wie de advocaat is in de zaak  
De melding daarna s.v.p. retour naar FB-STRAF. 
 
krijg je de info en komt het weer terug  
 

-2021 12:01 [GMT +2:00]   
zaak  betreft een zaak van het Hof. Melding svp routeren naar  FB-
APPELCOLLEGS 
 

-2021 11:44 [GMT +2:00]   
De advocaat is  
 
Graag routeren naar FB straf. 
 

-2021 08:30 [GMT +2:00]   
Ik krijg een melding van een mogelijk datalek. 
Willen jullie svp checken wie de advocaat is in de zaak  
De melding daarna s.v.p. retour naar FB-STRAF. 
 

-2021 16:52 [GMT +2:00]   
Gebeld met  
 
In zaak  is het abonnement voor  op -2021 beëindigd. Is 
duidelijk wanneer  alsnog een bericht heeft ontvangen in deze zaak? 
Deze zaak loopt bij het hof (HB). Enige tijd geleden zou  een bericht hebben 
ontvangen over een oproep voor de zitting.  
Dit bericht heeft heeft de advocaat definitief verwijderd uit zijn mailbox.  
 
Zaak  komt niet voor is GPS, klopt dit nummer wel? 
Zie print screen hieronder. 
Kunnen jullie iets met deze 
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melding 
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11:
02 

Professio
nele 
partijen - 
overig 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 11:02 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Zij geeft aan dat het OM, op  

 2021, documenten heeft 
versterkt,  
Echter zie ik nog in mijn 
strafportaal een andere advocaat 
staan  en dat is niet 
juist. 
 
Zij gaf aan dat een andere 
advocaat wel gesteld is, maar de 
vraag was wanneer het gesteld is 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 gewijzigd naar  
 

- BAR-nummer:  gewijzigd 
naar  
- Parketnummer:  
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

-2022 09:29 [GMT +1:00]   
Deze melding is van  dus om de advocaat te bellen. Heeft niet zoveel zin meer.  
 

-2022 08:56 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Dossier is opnieuw aangeboden. Verder geen onderzoek gedaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
  
 

-2021 13:27 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2021 12:47 [GMT +2:00]   
S.v.p. via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB 
Analyse IVO Rechtspraak | HW d.d. -2021 
Dossier(s)  s.v.p. opnieuw verzenden naar MijnStrafdossier en melding 
koppelen aan  
 

-2021 11:28 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 
Link: 

 
 

-2021 11:14 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten naar LFB Straf.  
 

-2021 11:11 [GMT +2:00]   
Herzenden lukt niet button is grijs.  
In GPS is de juiste advocaat gekoppeld  maar niet in mijn strafportaal.  
 



-2021 11:02 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
Als herzending niet lukt of het aanpassen van extensie niet werkt, advocaat verwijzen naar 
OM / RB.  
Dit ook aangeven in de melding! 
 
Omdat de nieuwe advocaat na  2021, gesteld is. 
Moet zij het melden bij het OM en zij moeten het oplossen 
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Advocate
n Vraag 

-2021 10:16 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer  
- Parketnummer:  
 
Ik zie het dossier niet. 

-2021 10:16 [GMT +2:00]   
Er is geen advocaat gekoppeld. Mevrouw kan dit aangeven bij het OM om de advocaat te 
koppelen. 
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15:
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Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 15:53 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Aanmelder geeft aan dat hij niet 
de advocaat (meer) zou zijn in 
ondergenoemde parketnummer. 
Daarnaast doet hij geen 
strafzaken meer, en gaat hij bijna 
met pensioen.  
 
Parketnummer:  

 
Naam advocaat: 

 
BAR-nummer: 

  

-2021 11:25 [GMT +2:00]   
Onderstaande aan  doorgegeven.  
 

-2021 10:07 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 08:49 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel kan 
worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar Datalek(Rechtbank Gelderland) -

@rechtspraak.nl> 
 

-2021 16:47 [GMT +2:00]   
@FB-Straf:  is op de hoogte  
Link: 

 
 

-2021 16:19 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar FB Straf, alvast bedankt. 
 

-2021 15:53 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd worden. 
 
Aanmelder onze meldingsnummer doorgegeven, voor het geval dat hij terugbelt om te 
vragen wat de status is hiervan.  
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6 
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n Incident 

-2021 09:06 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Wij hebben een strafdossier 
ontvangen voor een advocaat die 
al twee jaar geen advocaat meer 
is. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: Onjuiste 
advocaat 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

-2021 11:44 [GMT +2:00]   
@ KCC-IVO Graag deze melding terug zetten naar de groep van  
 

 geeft aan dat er een notificatiemail op  15.01 uur is verstuurd.  
 

-2021 11:37 [GMT +2:00]   
Deze melding kan gesloten worden. Zie reactie van  
 

-2021 11:26 [GMT +2:00]   
Ik zie dat de betrokkenheid van de advocaat per -2021 is beëindigd, is er na die datum 
een dossier verstrekt? 
 

-2021 10:14 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 09:14 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 
In deze melding is geen e-mailadres genoteerd. Kan deze ook niet opzoeken in Bar-Lat, 
maar deze secretaresse hoeft geen terugkoppeling.  
 

-2021 09:06 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
Onjuiste advocaat gekoppeld  
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Openbaar 
Ministerie 
(OM) 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 13:13 [GMT +2:00] 
  

Het gaat om de volgende 
documenten en zaken. 
 
In de volgende parketnummers is 
telkens 1 pdf-document gevoegd 
in de map waarin het 
procesdossier staat, in de 
submap met in de titel iets met 
BOB, dat er niet in had gemogen 
en er dus zsm uit moet. Het 
betreft: 
 

 
 (medeverdachten, dus 

1 procesdossier) 
è  “HIST aanvraag 
dealernummers UN.pdf” 
  

 
è  “HIST aanvraag 
dealernummers UN.pdf” 
  

 
è “Histo dealernummers UZ.pdf” 
  

 
è  “HIST aanvraag 
dealernummers UN.pdf” 

-2022 14:53 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
IVO meldt: 
Melding aan OM zijde mag afgesloten worden. 
 

-2021 14:59 [GMT +1:00]   
Onderstaand door gegeven aan OM.  
 

-2021 12:52 [GMT +1:00]   
Alleen documentnummer  komt voor in DIVOS en is verwijderd. Andere 4 
nummers  en  staan niet in DIVOS en Mijn 
Strafdossier. 
 

-2021 09:50 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2021 09:31 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM, gerouteerd naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 

-2021 08:32 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel 
kan worden uitgevoerd. En de documenten uit Divos en MijnStrafDossier te laten 
verwijderen. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB om documenten met 
DMSnummers  en  uit GPS te 
laten verwijderen. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
De documenten worden door het GPS-AB verwijderd.         
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 08:24 [GMT +1:00]   
Sender: @om.nl 
Date sent  2021 8:15 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  Doorst:  Doorst: URGENT stukken uit GPS dossier verwijderen 
 



Van:  (IVO Rechtspraak) @rechtspraak.nl> 
Datum:  2021 om 13:13:08 CEST 
Aan:  (AP Midden-Nederland) @om.nl> 
Onderwerp: RE: Doorst: URGENT stukken uit GPS dossier verwijderen 
 
Beste, 
 
Ik heb met twee van mijn leidinggevende gebeld en helaas hadden zij de zelfde boodschap, 
dat dit niet valt onder weekendondersteuning en dat er voor nu niks aan te doen is. 
 
Ik heb een melding gemaakt, en bij de desbetreffende afdeling neergezet. Ook heb ik een 
mail hier achteraan gestuurd of dit maandag per direct opgepakt kan worden wegens de 
urgentie. 
 
Excuses voor het ongemak, ik had dit ook graag anders gezien, maar helaas kan er niks aan 
veranderd worden op het moment. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Frontoffice medewerker 
 
Frontoffice Centraal 
Kamer  

 
www.rechtspraak.nl 
 
※ 
 
※ 
 
Van:  (AP Midden-Nederland) @om.nl> 
Verzonden:  2021 12:48 
Aan:  (IVO Rechtspraak) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Doorst: URGENT stukken uit GPS dossier verwijderen 
Urgentie: Hoog 
 
Van:  (AP Midden-Nederland) @om.nl> 



Datum:  2021 om 12:10:11 CEST 
Aan:  (IVOM) @om.nl> 
CC:  (AP Midden-Nederland) @om.nl> 
Onderwerp: URGENT stukken uit GPS dossier verwijderen 
Prioriteit: Hoog 
 
Dag collega, 
 
In de volgende parketnummers is telkens 1 pdf-document gevoegd in de map waarin het 
procesdossier staat, in de submap met in de titel iets met  dat er niet in had gemogen 
en er dus zsm uit moet. Het betreft: 
 

 (medeverdachten, dus 1 procesdossier) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Belangrijkst is dat het verdwijnt uit het advocatenportaal; gaat dat per direct vanzelf als 
het uit GPS wordt gehaald? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Officier van Justitie 
 
Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Midden- Nederland 
Afdeling Ondermijning 
M:  
T:  
E: @om.nl 

  

  

  

  

  



 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender 
te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanva 
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Openbaar 
Ministerie 
(OM) 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 08:20 [GMT +1:00] 
  

Sender: @om.nl 
Date sent:  2021 8:15 AM 
To: @rechtspraak.nl" 

@rechtspraak.nl> 
Subject: Doorst:  Doorst: URGENT 
stukken uit GPS dossier 
verwijderen 
 
Van:  (IVO 
Rechtspraak) 

@rechtspraak.nl> 
Datum:  2021 om 
13:13:08 CEST 
Aan:  (AP Midden-
Nederland) @om.nl> 
Onderwerp: RE: Doorst: URGENT 
stukken uit GPS dossier 
verwijderen 
 
Beste, 
 
Ik heb met twee van mijn 
leidinggevende gebeld en helaas 
hadden zij de zelfde boodschap, 
dat dit niet valt onder 
weekendondersteuning en dat er 
voor nu niks aan te doen is. 
 
Ik heb een melding gemaakt, en 
bij de desbetreffende afdeling 
neergezet. Ook heb ik een mail 
hier achteraan gestuurd of dit 
maandag per direct opgepakt kan 
worden wegens de urgentie. 
 
Excuses voor het ongemak, ik had 

-2021 08:24 [GMT +1:00]   
Zie  



dit ook graag anders gezien, maar 
helaas kan er niks aan veranderd 
worden op het moment. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Frontoffice medewerker 
 
Frontoffice Centraal 
Kamer  

 
www.rechtspraak.nl 
 
※ 
 
※ 
 
Van:  (AP Midden-
Nederland) @om.nl> 
Verzonden:  
2021 12:48 
Aan:  (IVO 
Rechtspraak) 

@rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Doorst: URGENT 
stukken uit GPS dossier 
verwijderen 
Urgentie: Hoog 
 
Van:  (AP Midden-
Nederland) @om.nl> 
Datum:  2021 om 
12:10:11 CEST 
Aan:  (IVOM) 

@om.nl> 
CC:  (AP Midden-
Nederland) 



@om.nl> 
Onderwerp: URGENT stukken uit 
GPS dossier verwijderen 
Prioriteit: Hoog 
 
Dag collega, 
 
In de volgende parketnummers is 
telkens 1 pdf-document gevoegd 
in de map waarin het 
procesdossier staat, in de 
submap met in de titel iets met 

 dat er niet in had gemogen 
en er dus zsm uit moet. Het 
betreft: 
 

 
 (medeverdachten, dus 

1 procesdossier) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Belangrijkst is dat het verdwijnt 
uit het advocatenportaal; gaat 
dat per direct vanzelf als het uit 
GPS wordt gehaald? 
 

  

  

  

  

  



Met vriendelijke groet, 
 

 
Officier van Justitie 
 
Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Midden- 
Nederland 
Afdeling Ondermijning 
M:  
T:  
E: @om.nl 
 
 
Dit bericht kan informatie 
bevatten die niet voor u bestemd 
is. Als u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk 
aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te 
verwijderen. Het Openbaar 
Ministerie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van 
berichten. 
 
Openbaar Ministerie 
 
This message may contain 
information that is not intended 
for you. If you are not the 
addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender 
and delete the message. The 



Netherlands Public Prosecution 
Service accepts no liability for 
damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the 
electronic transmission of 
messages. 
 
Netherlands Public Prosecution 
Service 
 
Informatie van de Raad voor de 
rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere 
colleges vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 
 
Dit bericht kan informatie 
bevatten die niet voor u bestemd 
is. Als u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk 
aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te 
verwijderen. Het Openbaar 
Ministerie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van 
berichten. 
 
Openbaar Ministerie 
 
This message may contain 
information that is not intended 
for you. If you are not the 
addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are 



requested to inform the sender 
and delete the 
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-2021 09:52 [GMT +1:00] 
:  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Ik heb een strafdossier 
ontvangen maar deze is niet voor 
mij, waarschijnlijk heeft het OM 
deze aan mij verstrekt omdat ik 
namens een andere advocaat dit 
heb doorgegeven 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: verkeerde 
advocaat gekoppeld 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

-2022 13:56 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gesloten. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
IVO Rechtspraak geeft aan: 
Meldingen kunnen gesloten worden.  
  
 

-2021 16:38 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 13:38 [GMT +1:00]   
Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2021 12:38 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel 
kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of 
door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste advocaat 
geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 11:24 [GMT +1:00]   
Routering: FB-STRAF  

 is hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Link: 

 
 

-2021 11:04 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag doorsturen. Dank 



 
Geen stelbrief in gps. 
 

-2021 09:52 [GMT +1:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Zie data-lek  
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-2021 10:47 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
notificatie ontvangen; mw doet 
geen strafzaken 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  

-2022 15:04 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM medewerker is 
gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken.  
Zie voor meer infomatie

. 
 
raadsman 

 ipv raadsman  
door 
gebruiker op datum 

    -2021 14:15:58 
 
terwijl  al geregistreerd stond sinds -21  
  
 

-2021 08:38 [GMT +1:00]   
Doorgegeven aan advocaat 
 

-2021 14:42 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 10:57 [GMT +1:00]   
melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2021 10:48 [GMT +1:00]   
@classic mijn strafdossier: zie opmerking Jeroen. OM is gemaild.  
 

-2021 14:55 [GMT +1:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op -2021 14:15 (medewerker OM 
Zeeland West - Brabant) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar Integrale Beveiliging (OM) @om.nl> 
  

  



@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze zaak aan de 
verkeerde raadsman te verwijderen 
EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2021 14:20 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering: 
FB-STRAF (FB is gebeld) 
 

-2021 12:01 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag in behandeling nemen.  
 

-2021 12:01 [GMT +1:00]   
Zie stelbrief in GPS van   
 

-2021 10:47 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedel
ijns 
melding 

202
1-

 
15:
55 

Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 15:55 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Aanmelder geeft aan dat zij geen 
stukken in kan zien in 
onderstaand parketnummer, 
daarnaast krijgt een andere 
advocaat met de zelfde 
achternaam een notificatiemail.  
 
(juiste advocaat) 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
(onjuiste advocaat) 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2021 10:22 [GMT +1:00]   
Betreffende is verwijderd uit zaak. 
 

-2021 09:05 [GMT +1:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel kan 
worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•De juiste advocaat is gekoppeld aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2021 17:23 [GMT +1:00]   
FB-STRAF: per skype op de hoogte gesteld . In overleg met  zonder 
kwaliteit doorgezet  
 
Link: 

 
 

-2021 17:20 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO Graag in behandeling nemen. Bedankt 
 

-2021 15:56 [GMT +1:00]   
※ 
Aantekening 2021- .jpg 
 

-2021 15:55 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd worden. 
 
Het OM en de rechtbank geven aan dat de juiste advocaat is gekoppeld, ergens gaat er dan 
toch wat fout gezien de verkeerde advocaat een notificatiemail krijgt. Aanmelder ons 
meldingsnummer doorgegeven.  
 
Verstrekken Afschriften aan Advocatuur (minjus.nl) 



In bovenstaande site, kan ik zien dat zij bij het OM eerst de verkeerde advocaat hebben 
gekoppeld om 12:52 uur vandaag en op 12:53 de juiste advocaat. 



Tweedel
ijns 
melding 
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1-

 
12:
00 

Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 12:00 [GMT +1:00] 
  

Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Deze advocaat is niet meer 
werkzaam als advocaat. er 
worden steeds stukken aan 
strafdossiers toegevoegd op zijn 
naam. Dus deze advocaat moet 
helemaal verwijderd worden. Dit 
bovenstaand parketnr. is een 
voorbeeld wat er vandaag weer 
binnen is gekomen aan stukken 

-2022 14:00 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gesloten. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
IVO Rechtspraak geeft aan: 
Meldingen kunnen gesloten worden.  
  
 

-2022 11:44 [GMT +1:00]   
 aangemaakt 

 
-2022 11:21 [GMT +1:00]   

@RSC, 
Melding mag t/m 5 dagen na afmelden heropend worden. 
Graag nieuwe melding hiervoor maken. 
 

-2022 11:15 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag met spoed in behandeling nemen. 
zie mail van advocaten kantoor 
 

-2022 11:14 [GMT +1:00]   
Sender: nl 
Date sent:  2022 10:30 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  SPOED   -    Re: Reactie op melding  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In vervolg op mijn e-mailberichten en telefoontjes aan uw servicecentrum bericht ik u 
graag als volgt. 
 
Wij hebben wederom een melding ontvangen dat er documenten zijn geüpload in het 
strafportaal van  
Nogmaals:  is uitgeschreven van het landelijk advocatentableau en geen 
advocaat meer. Wij hebben ook geen toegang meer tot het portaal. 
Het is uiterst slordig te noemen dat dit na bijna een half jaar nog steeds niet juist in jullie 
systeem is opgenomen. 



 
Ik verwijs u ook graag naar de eerdere e-mailwisseling hierover in december 2021 en 
daarvoor. 
 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit intern te bespreken en met een oplossing te komen? 
 
Alvast hartelijk dank voor de door u te nemen moeite. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Office manager 
 

 
 
 
This e-mail message is confidential, or contains personal data that is protected under a 
professional duty of confidentiality, and is intended for use by the addressee only. It is 
unlawful to use, without prior consent from  (with registered offices 
at  Amsterdam, registered in the Dutch 
Company Register under registration no. ) , the contents of this e-mail, which 
includes the publication, copying, distribution and/or communication to third parties 
thereof. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and delete this 
e–mail message (including any copies), as well as any attachments. All legal relationships 
with  shall be governed by Dutch law and be subject to the 
general terms and conditions of . These general conditions 
can be viewed at nl and will be provided free of charge upon request. 
 
De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk of kan persoonlijke informatie bevatten - 
beschermd door een beroepsgeheim - en is uitsluitend voor de geadresseerde(n) bestemd. 
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van  
(gevestigd te  Amsterdam, ingeschreven bij 
de KvK onder nummer  de inhoud van deze e-mail te gebruiken, waaronder 
begrepen de openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking ervan 
aan derden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze e-mail. 
Indien deze e-mail niet aan u is gericht, wordt u verzocht om de afzender direct te 
informeren door het bericht te retourneren en het bericht en eventuele kopieën hiervan 

  



te verwijderen/vernietigen. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van  
 van toepassing waarin onder meer de aansprakelijkheid wordt 

beperkt. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website .nl 
en worden u op uw verzoek direct toegezonden. 
 
Van: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
Datum:  2021 om 17:01 
Aan: nl> 
Onderwerp: Reactie op melding  
 
Rechtspraak Servicecentrum 

 
 
Geachte  
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10:
00 

Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 10:00 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 (onjuiste 
advocaat) 
BAR-nummer:  

-2021 12:23 [GMT +1:00]   
Gebeld, voicemail ingesproken, melding sluiten 
 

-2021 08:43 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 08:06 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2021 13:14 [GMT +1:00]   
 

S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel 
kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of 
door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste advocaat 
geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 12:27 [GMT +1:00]   
Onder de aandacht gebracht van  
 
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 10:31 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
 
Link:  



 
-2021 10:00 [GMT +1:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd worden. 
 
Helaas niet kunnen achterhalen welke advocaat er gekoppeld zou moeten zijn... 
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10:
02 

Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 10:02 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Zaakdossier  

 
Deze advocaat doet geen 
strafzaken 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2021 12:27 [GMT +1:00]   
Gebeld , doorgegeven. Melding sluiten 
 

-2021 08:23 [GMT +1:00]   
@KCC, Dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 08:05 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2021 13:18 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel 
kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of 
door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste advocaat 
geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 12:26 [GMT +1:00]   
Onder de aandacht gebracht van  
 
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 10:18 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

 



 
-2021 10:04 [GMT +1:00]   

Sender nl 
Date sent:  2021 10:00 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan advocaat 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Advocaat 
 
※ 
 
E 
 

nl 
 
T 
 

 
 
 

 
 
| 
 

 
 
| 
 

 
 

 
 
| 



 
 

 
| 
 

 
 

nl 
 
| 
 
KVK:  
 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, 
beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen 
dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze 
informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet 
gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. 
U wordt verzocht dit bericht terug te sturen, ons onmiddellijk telefonisch 

 in kennis te stellen en het origineel te vernietigen. 
SRM Rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel 
onvolledige overbrenging van door haar verzonden berichten, noch voor 
niet tijdige ontvangst daarvan.  

 Ingeschreven bij de KvK te Nijmegen onder nr.  
 
Van: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2021 23:11 
Aan: nl> 
Onderwerp: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan advocaat  

 
 
U ontvangt niet vaak e-mail van @rechtspraak.nl.  Meer informatie over waarom 
dit belangrijk is 
 
 
Geachte advocaat  



 
Het volgende strafdossier is digitaal verstrekt: 
- Strafdossier met parketnummer  
 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal Mijn Strafdossier. U 
logt in met uw Advocatenpas. De getoonde zaken zijn zichtbaar voor u en voor de 
personen die u heeft gemachtigd. 
 
Vier weken na het downloaden van het volledige dossier, en anders zes maanden nadat er 
voor het laatst een document is toegevoegd, wordt het dossier van het portaal verwijderd. 
Ook wanneer een verdachte van advocaat wisselt is het dossier niet langer beschikbaar. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen wij u graag naar het 
Rechtspraak Servicecentrum, telefoon , bereikbaar maandag t/m donderdag 
van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de 
bijzondere c 
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-2021 09:45 [GMT +1:00] 
  

Sender: @ind.nl 
Date sent: , 2021 9:41 AM 
To: "'Rechtspraak Servicecentrum 
(LDCR)'" rechtspraak.nl> 
CC: "  - 
IND/DV/KE/DRV4" 

@ind.nl> 
Subject: Mogelijke datalek / 
documenten samengevoegd 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben een digital bericht 
met stukken van een andere 
klant die niet bij dit nummer 
hoort. Het gaat om klant  

 maar deze is onder 
gezet. 

 
DSR nummer:  
Zaaknummer (NL nummer): 

 
Techn. Documentnaam: 

 
Datum dagtekening en door wie 
ingediend (RB / advocaat): -
2021 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
......................................................
.................. 
Afdeling Digitaal Registreren en 
Voorbereiden 
Immigratie- en 

-2021 08:23 [GMT +1:00]   
Sender: @rechtspraak.nl 
Date sent:  2021 8:22 AM 
To:  - IND/DV/KE/DRV4" @ind.nl> 
CC: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject: RSC Melding   - RE: Mogelijke datalek / documenten 
samengevoegd 
 
Geachte  
 
Het klopt inderdaad wat u aangeeft. 
 
Het tweede gedeelte van het stuk gaat over een ander persoon. 
 
Het stuk is inmiddels verwijderd en de griffie heeft de advocaat gevraagd het stuk opnieuw 
voor de juiste persoon in te dienen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
RSC 
 
Van:  - IND/DV/KE/DRV4 @ind.nl> 
Verzonden:  2021 09:42 
Aan: Rechtspraak Servicecentrum (LDCR) @rechtspraak.nl> 
CC:  - IND/DV/KE/DRV4 @ind.nl> 
Onderwerp: Mogelijke datalek / documenten samengevoegd 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben een digital bericht met stukken van een andere klant die niet bij dit nummer 
hoort. Het gaat om klant  maar deze is onder  gezet. 
 
DSR nummer:  
Zaaknummer (NL nummer):  
Techn. Documentnaam:  
Datum dagtekening en door wie ingediend (RB / advocaat): -2021 
 



Naturalisatiedienst 
Ministerie van Veiligheid en 
Justitie 

 
 

 
 

 
......................................................
.................. 
IND, dé toelatingsorganisatie van 
Nederland 
......................................................
.................. 
 
Dit bericht kan informatie 
bevatten die niet voor u is 
bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van 
berichten. 
 
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid 
 
This message may contain 
information that is not intended 
for you. If you are not the 
addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are 

Met vriendelijke groet, 
 

 
........................................................................ 
Afdeling Digitaal Registreren en Voorbereiden 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 
 

........................................................................ 
IND, dé toelatingsorganisatie van Nederland 
........................................................................ 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
 
Ministry of Justice and Security 
 

-2021 07:13 [GMT +1:00]   
@RSC, zie uitleg van de rb Rotterdam. 
 

-2021 18:42 [GMT +1:00]   
Het klopt inderdaad wat de IND aangeeft. Het tweede gedeelte van het stuk gaat over een 
ander persoon. Stuk verwijderd en de griffie heeft de advocaat gevraagd het stuk opnieuw 
voor de juiste persoon in te dienen. 
 

-2021 12:34 [GMT +1:00]   
@lokaal beheer, kunnen jullie - of jullie griffie - nagaan of het klopt wat de IND aan geeft? 



requested to inform the sender 
and delete the message. The 
State accepts no liability for 
damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the 
electronic transmission of 
messages. 
 
Ministry of Justice and Security 

 
Na afhandeling svp de call bij het RSC zetten (of naar mij) zodat deze call afgemeld wordt 
bij de IND. 
 

-2021 11:27 [GMT +1:00]   
Doorgezet naar Team42 
 

-2021 14:00 [GMT +1:00]   
Routeringen:  
PORTALEN 
 
Link: 

 
Als een zaak begint met NL valt deze onder Bestuur. 
 

-2021 12:47 [GMT +1:00]   
Vermoedelijk dat dit thuis hoort bij MWO.  verwijst niet naar een NIAS-procedure 
maar naar het jaar. Ik weet niet welk klantwerkgroep MWO ondervalt. 
 

-2021 12:20 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 2 (parketnummers die WEL met ): FB-
APPELCOLLEGES 
 

-2021 10:04 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar FB- Bestuur.  
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-2021 09:48 [GMT +1:00] 
  

Sender: @ind.nl 
Date sent:  2021 9:46 AM 
To: "'Rechtspraak Servicecentrum 
(LDCR)'" @rechtspraak.nl> 
CC:  - 
IND/DV/KE/DRV4" 

@ind.nl> 
Subject: Mogelijke datalek / 
documenten samengevoegd 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben een digital bericht 
met stukken van een andere 
klant die niet bij dit nummer 
hoort. Het gaat om klant  

 maar deze is onder 
 gezet. 

 
DSR nummer:  
Zaaknummer (NL nummer): 

 
Techn. Documentnaam: 

 
Datum dagtekening en door wie 
ingediend (RB / advocaat): -
2021 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
......................................................
.................. 
Afdeling Digitaal Registreren en 
Voorbereiden 
Immigratie- en 

-2021 08:30 [GMT +1:00]   
Sender: @rechtspraak.nl 
Date sent:  2021 8:27 AM 
To:  - IND/DV/KE/DRV4" @ind.nl> 
CC: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject: RSC Melding  - Mogelijke datalek / documenten samengevoegd 
 
Geachte  
 
Het klopt inderdaad wat u aangeeft. 
 
Het tweede gedeelte van het stuk gaat over een ander persoon. 
 
Het stuk is inmiddels verwijderd en de griffie heeft de advocaat gevraagd het stuk opnieuw 
voor de juiste persoon in te dienen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
RSC 
 
Van:  - IND/DV/KE/DRV4 @ind.nl> 
Verzonden:  2021 09:47 
Aan: Rechtspraak Servicecentrum (LDCR) @rechtspraak.nl> 
CC:  - IND/DV/KE/DRV4 @ind.nl> 
Onderwerp: Mogelijke datalek / documenten samengevoegd 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben een digital bericht met stukken van een andere klant die niet bij dit nummer 
hoort. Het gaat om klant  maar deze is onder  gezet. 
 
DSR nummer:  
Zaaknummer (NL nummer):  
Techn. Documentnaam:  
Datum dagtekening en door wie ingediend (RB / advocaat): -2021 
 
Met vriendelijke groet, 



Naturalisatiedienst 
Ministerie van Veiligheid en 
Justitie 

 
 

 
 

 
......................................................
.................. 
IND, dé toelatingsorganisatie van 
Nederland 
......................................................
.................. 
 
Dit bericht kan informatie 
bevatten die niet voor u is 
bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van 
berichten. 
 
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid 
 
This message may contain 
information that is not intended 
for you. If you are not the 
addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are 

 
 

........................................................................ 
Afdeling Digitaal Registreren en Voorbereiden 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 
 

........................................................................ 
IND, dé toelatingsorganisatie van Nederland 
........................................................................ 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
 
Ministry of Justice and Security 
 

-2021 07:12 [GMT +1:00]   
@RSC, zie uitleg van de rb Rotterdam. 
 

-2021 18:44 [GMT +1:00]   
Het klopt inderdaad wat de IND aangeeft. Het tweede gedeelte van het stuk gaat over een 
ander persoon. Stuk verwijderd en de griffie heeft de advocaat gevraagd het stuk opnieuw 
voor de juiste persoon in te dienen. 
 

-2021 12:34 [GMT +1:00]   
@lokaal beheer, kunnen jullie - of jullie griffie - nagaan of het klopt wat de IND aan geeft? 
 



requested to inform the sender 
and delete the message. The 
State accepts no liability for 
damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the 
electronic transmission of 
messages. 
 
Ministry of Justice and Security 

Na afhandeling svp de call bij het RSC zetten (of naar mij) zodat deze call afgemeld wordt 
bij de IND. 
 

-2021 11:27 [GMT +1:00]   
Doorgezet naar Team42 
 

-2021 14:02 [GMT +1:00]   
Routeringen:  
PORTALEN 
 
Link: 

 
Als een zaak begint met NL valt deze onder Bestuur. 
 

-2021 12:47 [GMT +1:00]   
Vermoedelijk dat dit thuis hoort bij MWO.  verwijst niet naar een NIAS-procedure 
maar naar het jaar. Ik weet niet welk klantwerkgroep MWO ondervalt. 
 

-2021 12:22 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 2 (parketnummers die WEL met  FB-
APPELCOLLEGES 
 

-2021 10:04 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar FB- Bestuur.  



Tweedel
ijns 
melding 

202
1-

 
10:
23 

Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 10:23 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

, Strafdossier, ik doe 
arbeidsrecht. Datalek 

 
Verdachte   

-2021 11:01 [GMT +1:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld.  
 

-2021 10:57 [GMT +1:00]   
FB-STRAF :  is op de hoogte gesteld via Skype  
Link: 

 
 

-2021 10:31 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO>>.Datalek!! 
 

-2021 10:23 [GMT +1:00]   
In GPS zie je deze advocate gekoppeld, maar er zit geen stelbrief in. 
Mevrouw eraf halen a.u.b. 
 

-2021 10:23 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd worden. 
 
Als ik zo dadelijk de verbinding verbreek, kunt u aan de lijn blijven om deel te nemen aan 
de vragenlijst over onze dienstverlening. 
 
In GPS zie je deze advocate gekoppeld, maar er zit geen stelbrief in. 
Mevrouw eraf halen a.u.b. 



Tweedel
ijns 
melding 

202
1-

 
14:
43 

Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 14:43 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
 

 ook al gebeld  
Dossier van verdachte  
nog steeds niet zichtbaar 

-2022 16:32 [GMT +1:00]   
@RSC ter info, dossier is verwijderd bij advocaat. Ik heb OM op een status update 
gevraagd. 
 

2022 10:03 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2022 15:28 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding terug naar  zaak nog steeds bij actieve dossiers. daarna melding 
naar OM om advocaat in GPS aan te passen. 
 

-2022 14:59 [GMT +1:00]   
Dossier staat in MS nog steeds bij de actieve zaken.  gevraagd om er nog eens naar te 
kijken. Als de zaak daadwerkelijk bij archief zaken staat, melding naar OM om de advocaat 
aan te passen in GPS 
 

-2022 13:34 [GMT +1:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC. 
Het dossier is gearchiveerd. 
 

-2022 12:14 [GMT +1:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: kunnen jullie nog iets betekenen? 
 

-2022 11:52 [GMT +1:00]   
 hangt aan de zaak  

 
nl 

 
 
In mijn strafdossier staat advocaat   gekoppeld, in GPS Advocaat  
daar heb ik ook aan herzonden, maar in GPS kan ik ook zien dat het dossier de /2021 
verstrekt is, maar advocaat  heeft  die dus niet gekregen, na -2021 is er niets 
binnengekomen in mijn strafdossier.  
 

-2022 09:38 [GMT +1:00]   
Voor zover ik kan zien staat de juiste advocaat gekoppeld en kan ik niet zien dat er sprake 
is van een datalek. 
 



-2021 15:58 [GMT +1:00]   
@FB-Straf: Kunnen jullie nogmaals hier naar kijken? 
 

-2021 15:41 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Deze had aan bovenstaande advocaat )Blijkbaar) verstrekt moeten worden. 
Maar is verstrekt aan een andere advocaat. Dus m.i. een datalek. 
 
M.I. moet OM kijken of er van deze advocaat wel een stelbrief is. Zo ja, goede advocaat 
koppelen. Zo niet moet de advocaat nog een stelbroef sturen. 
 
Dossier is wel verstrekt aan een andere advocaat. maar wij zijn niet degenen om te 
bepalen welke advocaat gekoppeld is in GPS en dus de stukken via MS krijgt aangeleverd 
 

-2021 15:10 [GMT +1:00]   
@RSC: Betreft dit nu een datalek of een incident met de verstrekking?  Bij een datalek 
moeten er acties worden uiitgevoerd(door FB-Straf en Mijn Strafdossier), die zie ik niet 
terug in het verloop van de melding tot nu toe. 
 

-2021 15:19 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2021 13:22 [GMT +1:00]   
S.v.p. via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB 
Analyse IVO Rechtspraak | HW d.d. -2021 
Dossier(s)  s.v.p. opnieuw verzenden naar MijnStrafdossier en melding 
koppelen aan  
 

-2021 11:32 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 
Het dossier met Parketnummer:  is nog gekoppeld aan de vorige advocaat 

 Dat moet gewijzigd worden, zie stelbrief adv  
 
Per abuis is deze melding niet op tijd doorgezet naar KCC-IVO. 
 



-2021 14:43 [GMT +1:00]   
Dossier in PGS opnieuw verzonden 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: J  
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J  
 
 
Wilt u nog heel even aan de lijn blijven om enkele vragen over onze dienstverlening te 
beoordelen, het duurt ongeveer 30 seconden, dankuwel. 



Tweedel
ijns 
melding 

202
1-

 
16:
42 

Advocate
n 

Veiligheidsinci
dent 

-2021 16:42 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

-2021 15:18 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Aanmelder  belt om aan te geven dat deze melding afgeschreven kan worden. 
Hoeft niet meer behandeld/opgepakt te worden.  
 
@RSC mag deze afgesloten worden? 
 

-2021 14:34 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 14:13 [GMT +1:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie verzoek  
 

-2021 08:56 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel 
kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of 
door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste advocaat 
geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 16:44 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 
De zitting is maandag.  
 

-2021 16:42 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd worden. 
 
Zou moeten zijn: 



Naam advocaat  
BAR-nummer:  



Eerstelij
ns 
melding 

202
1-

 
15:
40 

Advocate
n Vraag 

-2021 15:40 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Ik krijg een melding voor een 
dossier (oud dossier) maar ook 
voor een advcocaat die hier niet 
meer werkzaam is 
 
Parket nummer:  

 
 

beide niet meer werkzaam voor 
 

deze zaten samen in dit dossier   

-2021 15:40 [GMT +1:00]   
Zie in verstrekte document : Voortgangsinformatie  
kan ik in gps niet openen. 
Maar dat is erin gezet en daarom de notificatie. 
Mevrouw contact laten opnemen om te vragen of ze document op een andere manier kan 
verkrijgen en aangeven dat beide advocaten niet meer werkzaam bij AKD 
Dit dossier was ook al gesloten. 

  

  



Eerstelij
ns 
melding 

202
1-

 
8:5

8 
Advocate
n Vraag 

-2021 08:58 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

 
- BAR-nummer  
- Parketnummer:  
 

 Strafdossiers,  
 een andere advocaat 

zegt de zaak te gaan doen, die 
zegt gekoppeld te zijn en die de 
stukken heeft. 
Ik heb gekeken in GPS, alleen  

 is gekoppeld en is 
gesteld met een stelbrief 
en  opgeroepen voor de zitting 
van vandaag.. Bizar verhaal, hij 
gaat zich nu nog voorbereiden.! 

-2021 08:58 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: Ja 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  Nee 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 106

RSC meldingen 541 - 560



Eerstelijns 
melding 

2021  
9:10 Advocaten Vraag 

2021 09:10 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat: 

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Er zijn stukken 
toegevoegd in het 
dossier, echter deze 
advocaat is niet meer 
werkzaam bij dit 
kantoor 
Ook is het dossier 
overgenomen door een 
andere advocaat 
 

 
  

2021 09:10 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
 
 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:   , de nieuwe advocaat moet 
zich laten koppelen aan het dossier. 

  



Eerstelijns 
melding 

2021  
9:15 Rechtzoekenden Vraag 

2021 09:15 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2021 10:00 [GMT +1:00]   
volgens Mijnstrafdossier: 
strafdossier was gekoppeld aan:  
is per 2021 09:28 uur gekoppeld aan  

 
 
m.a.w.: de verkeerde koppeling is ongedaan gemaakt door OM / rb > 
melding gesloten 
 
NB: in GPS staat geen stelbrief 
 

2021 09:15 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
16:26 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 16:26 [GMT 
+1:00]   
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 09:33 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
raadsman 

  
 
gebruiker op datum 

    2021 13:40:31 
 

2021 15:48 [GMT +1:00]   
iom  hoeft niet doorgegeven te worden: Advocaat is al op de 
hoogte. 
 

2021 15:46 [GMT +1:00]   
Op 1 december jongstleden heeft u aangegeven dat er ten onrechte een 
dossier aan u is gekoppeld. Onze excuses voor de late reactie, maar u bent 
sinds  2021 niet meer gekoppeld aan dit dossier. 
 
Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 

2021 15:41 [GMT +1:00]   
Telefonisch niet bereikbaar, @  wil jij deze tekst beoordelen? 
 
Op 1 december jongstleden heeft u aangegeven dat er ten onrechte een 
dossier aan u is gekoppeld. Onze excuses voor de late reactie maar u bent 
sinds  2021 niet meer gekoppeld aan dit dossier. 
 
Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

  



 
2021 15:07 [GMT +1:00]   

@RSC: Melding is per abuis niet teruggezet naar jullie 
 

2021 11:08 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 11:04 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM 
 

2021 10:49 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2021 09:40 [GMT +1:00]   
Routeringen: 
Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

  
 

2021 09:12 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 16:28 [GMT +1:00]   
@KCCIVO-kwaltiteit: Graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2021 16:26 [GMT +1:00]   



Advocaat die belde doet geen strafzaken maar ze krijgt mail dat er een 
dossier is toegevoegd aan haar strafdossier.  
 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
18:05 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 18:05 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer  
- Parketnummer:

 
 

 
Ik ben net gesteld, kun 
je het dossier opnieuw 
verstrekken ? ik ze 
alleen de justitiële 
documentatie 

2022 14:02 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gesloten. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
IVO Rechtspraak geeft aan: 
Meldingen kunnen gesloten worden.  
  
 

2021 15:49 [GMT +1:00]   
Advocaat is op de hoogte dat de melding door het OM is opgepakt: melding 
sluiten. 
 

2021 15:06 [GMT +1:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet teruggezet naar jullie. 
 

2021 11:17 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 11:08 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM 
 

2021 10:24 [GMT +1:00]   
S.v.p. via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB 
Analyse IVO Rechtspraak | HW d.d. 2021 
Dossier(s)  s.v.p. opnieuw verzenden naar MijnStrafdossier en 
melding koppelen aan  
 
03-12-2021 09:37 [GMT +1:00] Kormelink,   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 09:03 [GMT +1:00]   
VGL RC d.d. 2020  deze is fout, datalek 
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 



 
2021 18:37 [GMT +1:00]   

 belt wederom. 
Stukken zijn nu ontvangen. Echter is dit niet correct. Betreft een ander 
persoon 
het is een reclasseringsrapport van  
dit is een datalek en moet dus aangepast worden en aangevuld worden 
met de juiste documentatie. 
 
@  Kunnen jullie dit verder oppakken? 
 
foutieve :  d.d. 2020 
 

2021 18:05 [GMT +1:00]   
Staat naast de justitiële documentatie alleen de VGL in 
deze beide opnieuw verzonden in GPS 



Tweedelijn
s melding 

2021  
14:53 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 14:53 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

2022 09:36 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
raadsman 

  
 
gebruiker op datum 

    2021 10:53:58 einddatum 2021 15:07:48  
  
 

2021 15:50 [GMT +1:00]   
Advocaat is op de hoogte dat de melding door het OM is opgepakt: melding 
sluiten. 
 

2021 15:05 [GMT +1:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet teruggezet naar jullie. 
 

2021 16:42 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 16:22 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM 
 

2021 15:40 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 

  



juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 15:21 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijderen, datalek.  Collega's willen jullie naar deze melding 
kijken? Bedankt 
 

2021 14:53 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N  
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  Naar de rechtbank om er voor 
te zorgen dat de advocaat aan de juiste zaak wordt gekoppeld.  



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:16 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 10:16 [GMT 
+1:00]  

 
Klant heeft verkeerde 
dossier toegewezen 
gekregen van de 
rechtbank Den 
Haag. Zit niet in de 
straf. 
Parketnummer: 

 
 

 
Het had naar  

 

gemoeten. Zelf zit hij in 
 

2022 14:09 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling: 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 . 
 
raadsman 

 
 
gebruiker op datum 

    2021 9:28:28 
 

2021 07:50 [GMT +1:00]   
@RSC ter info. Melding staat ook in behandeling bij het OM  
 

2021 17:53 [GMT +1:00]   
Gehele dossier voor deze advocaat gearchiveerd in mijnsrafdossier 
Was nog niets van gedownload geweest 
 
Wel in de gaten houden dat het OM de koppeling met dit dossier voor deze 
advocaat verwijderd 
 

2021 13:46 [GMT +1:00]   
He OM mailt: 
Je melding is geregistreerd onder nummer OMM211206 0387. Bewaar dit 
nummer als referentie 
 

2021 11:52 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 

  



Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 11:05 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 

2021 10:16 [GMT +1:00]   
Klant doorgezet naar rechtbank Den Haag  om het recht te zetten. Hij werd 
doorgezet naar het OM en daar was het te druk.  Ik heb hem teruggebeld 
omdat wij ook iets moeten met deze melding. 
 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 

  



Tweedelijn
s melding 

2021  
11:25 Rechtzoekenden Incident 

2021 14:18 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

  
- BAR-nummer:  

 
- Parketnummer:

 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer 
dan 5 documenten 
hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 
 

2021 11:25 [GMT 
+1:00]  

  
Ik kan zaak 

 niet terugvinden. 

2021 10:24 [GMT +1:00]   
Advocaat heeft gebeld en zij gaat contact opnemen met het OM. 
 
08-12-2021 09:20 [GMT +1:00]   
Telefoniste heeft een terugbelnotitie gemaakt: 

 is gewoon gekoppeld aan dossier. Dossier is wel 
GearchiveerdNaOpschoning. Als mw. stukken nog wil hebben, kan dit niet 
via het RSC: Grijze knop herzenden is grijs: contact op laten nemen met het 
OM. 
 

2021 08:17 [GMT +1:00]   
In deze zaak is  gekoppeld als advocaat. Ik vraag me dus even 
af wat daar niet goed aan is. 
 

2021 14:19 [GMT +1:00]   
@KCC IVO Kwaliteit, Datalek 
 

2021 14:18 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen:  
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:   
 

2021 11:32 [GMT +1:00]   
@  graag doorzetten naar Ivo Rechtspraak. 
 

2021 11:25 [GMT +1:00]   
Advocaat is nog niet gekoppeld aan de zaak in GPS. Verkeerde advocaat 
gekoppeld door OM/RB, namelijk  
 
Graag toevoegen  ook 
herzending stukken uit het dossier is niet mogelijk. 
 
      



Tweedelijn
s melding 

2021-  
15:34 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 15:34 [GMT 
+1:00]  

 
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Advocaat 
heeft parketnr. 

  gekregen 
hoort niet bij hem 
Wel zit zijn stelbrief van 
een ander 
parketnummer zit in dit 
dossier geplakt. Hij wil 
dat deze hieruit 
gehaald word want hij 
en zijn cliënt worden 
hierin genoemd. 
Heeft al contact gehad 
met OM, heeft mailtje 
gestuurd maar nog 
geen reactie erop. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat: 

 
- BAR-nummer:  

 
- Parketnummer:

 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer 
dan 5 documenten 

2022 12:43 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

. 
 
Gebruiker  heeft op 2021 2:31:44  de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 
N.b.: Het document met DMS - nummer 176231529 hebben we verwijderd 
uit GPS.  
  
 

2021 12:44 [GMT +1:00]   
Advocaat gebeld. 
 

2021 10:56 [GMT +1:00]   
Voor zover ik kan zien is   op 2021 door het OM 
ontkoppelt van de zaak 
 

2021 10:30 [GMT +1:00]   
@  kun jij nog iets met de opmerking van   
 

2021 10:29 [GMT +1:00]   
Advocaat loskoppelen van een zaak gaat via het OM, volgens  is dat 
nog niet gebeurd. Eventueel even navragen bij  
 

2021 09:55 [GMT +1:00]   
@KCC-Ivo kwaliteit: Graag doorzetten. dank alvast 
 

2021 09:54 [GMT +1:00]   

  



hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken 
MS)   
stelbrief     

 

Advocaat belt terug. Hij geeft aan dat hij geen advocaat is voor  
 in parketnummer  Hij heeft zich gesteld in 

zaak Willems. Stel brief zie ik het parketnummer maar hij geeft aan niet 
kunnen verklaren hoe dat kan. En dat hij als raadsman verwijderd wil 
worden uit  05-302581-21. 
Dit is dus een datalek! 
 

2021 09:46 [GMT +1:00]   
 heeft teruggebeld, overgedragen op  

 
2021 09:36 [GMT +1:00]   

Gebeld was niet bereikbaar. Ik probeer later nog eens.  
 

2021 12:19 [GMT +1:00]   
Stelbrieven verwijderd uit Divos Rechtbank en WCC 
 
Dossier gearchiveerd voor dit BARnummer in MijnStrafDossier 
 
Documenten zijn al wel gedownload geweest, graag contact opnemen met 
het verzoek deze te verwijderen 

 
aanvraag reclasseringsrapport  
Akte Uitreiking  
Akte Uitreiking  
Dagvaarding  
Dagvaarding  
ID-staat conform  
Intrekking dagvaarding/oproeping 
Justitiele documentatie     
Oproeping advocaat     
Werkkopie - Procesdossier     
 

2021 10:49 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd in MijnStrafDossier, documenten waren al wel 
gedownload geweest !!! 
 

2021 09:09 [GMT +1:00]   
Mail van OM:  



 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 08:53 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM t.b.v. het registreren van de juiste advocaat in GPS. 
 

2021 08:36 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
 
De stelbrief van mr. Regter (verkeerde advocaat) met DMSnummer 

 s.v.p. ook uit GPS. MijnStrafdossier en Divos. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 15:55 [GMT +1:00]   
@ Kcc -IVO Kwaliteit 
 

2021 15:34 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: J / N  N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J / N   J 

  



Tweedelijn
s melding 

2021-  
15:32 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 15:32 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

 

2021 17:25 [GMT +1:00]   
Meneer kon helemaal  niets met dit antwoord. Het is echt aan de verdachte 
om dit door te geven.  gaat hier niets mee doen. Melding 
sluiten. 
 

2021 16:03 [GMT +1:00]   
Voor zover ik kan zien heeft  zich op  2019 gesteld 
als advocaat in deze zaak. Als hij verdachte niet meer wenst te verdedigen 
dan dient hij dat schriftelijk aangeven. 
 

2021 15:36 [GMT +1:00]   
@  Graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2021 15:32 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
8:55 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 08:55 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2021 17:23 [GMT +1:00]   
Ik heb de melding afgesloten zonder terugkoppeling aan de klant. 
 

2021 14:41 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BARnummer, er waren nog geen 
documenten gedownload 
 

2021 15:45 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 15:09 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 09:51 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Dossier verwijderen bij advocaat in MS en advocaat 
verwijderen uit GPS 
 

2021 08:55 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 

  



Tweedelijn
s melding 

2021-  
16:45 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 16:45 [GMT 
+1:00]  

 
Volgens standaard 
oplossing: 
 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak 
gekoppeld. Juiste 
advocaat is 
waarschijnlijk  
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
 

- BAR-nummer: 
 

- Parketnummer: 
 
 

- Welke documenten: 
gaat om 2 dossiers 
onjuiste advocaat  

2021 17:39 [GMT +1:00]   
aan aanmelder: 
Op  j.l. heeft u contact met het RSC opgenomen in verband 
met het feit dat u ten onrechte gekoppeld was een een tweetal 
strafdossiers, te weten : 

 

 
Beide dossiers zijn door het OM gearchiveerd. U zult dus geen notificaties 
meer ontvangen.  
 
Van onderstaande zaak werden door u een paar documenten gedownload. 
Wilt u zo vriendelijk zijn deze te verwijderen? 
Het betreft:  

 
Akte instellen verzet verdachte   
Justitiele documentatie    
Werkkopie - Procesdossier    
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

2021 14:49 [GMT +1:00]   
Beide dossiers gearchiveerd voor dit BARnr, van onderstaande zaak waren 
een paar documenten gedownload, graag contact opnemen met het 
verzoek deze te verwijderen 
 

 
Akte instellen verzet verdachte   
Justitiele documentatie    
Werkkopie - Procesdossier    
 

2021 08:25 [GMT +1:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 



  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen 
aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.n 
 

2021 08:19 [GMT +1:00]   
NULANDL01 
 

2021 17:52 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
- Routering FB_STRAF (Altijd FB bellen, zie onder)  per 
Skype op de hoogte gesteld 
 

2021 17:13 [GMT +1:00]   
@KCC IVO graag doorzetten naar FB-Straf  
 

2021 16:45 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
16:59 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 16:59 [GMT 
+1:00]  

 
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

) 
BAR-nummer:  

2021 17:44 [GMT +1:00]   
aan aanmelder: 
Op  j.l. heeft u contact met het RSC opgenomen in 
verband met het feit dat u ten onrechte gekoppeld was het 
strafdossiers  
 
Het dossier is door het OM gearchiveerd. U ontangt geen notificaties meer.  
 
Van deze zaak werd door u 1 document gedownload. Wilt u zo vriendelijk 
zijn dit te verwijderen? 
Het betreft: Justitiele documentatie    
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

2021 14:52 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BARnr, onderstaand document is 
gedownload, graag contact opnemen met het verzoek deze te verwijderen 
 

 
Justitiele documentatie    
 
13-12-2021 09:06 [GMT +1:00] Wolf, Henri:  
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 08:19 [GMT +1:00]   



 
 

2021 17:42 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 

2021 17:40]   
Goedemiddag  wij hebben een verzoek over een verkeerde 
advocaat gekoppeld aan een dossier ontvangen. Melding wordt of vandaag 
of maandag naar jullie doorgezet.  
Mijn Strafdossier: Verkeerde advocaat gekoppeld /  
  

2021 17:41]   (IVO Rechtspraak):   
Okay, dankje! 
Zien we deze maandag, fijn weekend :) 
  

2021 17:42]   
Fijn weekend:) 
  
  
 

2021 17:13 [GMT +1:00]   
@KCC IVO graag doorzetten naar FB-Straf  
 

2021 16:59 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Advocaat kent dit dossier niet en doet geen strafrecht, verder is het ook 
onbekend wie de juiste advocaat zou zijn.  



Tweedelijn
s melding 

2021-12-13 
15:24 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 15:24 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

  
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  
(meneer is een jaar 
geen advocaat meer en 
heeft in het verleden bij 
de advocatenbureau 
gewerkt.) 

2021 12:07 [GMT +1:00]   
Dossier voor parketnummer  gearchiveerd voor dit BARnr 
 

2021 15:35 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 15:24 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021-12-14 
12:16 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 12:16 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Ik krijg nu al anderhalve 
week notificatiemails in 
mijn inbox, voor 
waarschijnlijk de 
advocaat met de zelfde 
achternaam. 
Op zijn zachts gezegd 
wordt ik er nu 
moedeloos van en 
hoop dat dit nu 
eindelijk wordt 
opgelost want ik heb 
hier geen tijd voor en 
daarbij ben ik geen 
strafrecht advocaat. 
 
Ik hoop ook echt dat dit 
voor nu en altijd wordt 
opgelost en ik ga ook 
een klacht indienen bij 
het OM Den Haag 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 
meerdere 

2022 13:30 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Goedemorgen, 
 
 in de melding staat geen parketnummer vermeld, bij de volgende call 
volledig aanlevering van gegevens. Maar zoals al aangegeven is de juiste 
advocaat is inmiddels gekoppeld aan het parketnummer. Wij van beheer 
kunnen in deze zaak niets meer doen. Graag zelf contact opnemen met het 
betreffende arrondissement. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
IVOM 
Servicedesk 2e lijn 
 

2021 12:04 [GMT +1:00]   
Dossier met parketnummer   gearchiveerd voor dit BARnr 
 
Dossier met parketnummer is al eerder gearchiveerd 
geweest 
 
Voor de rest geen actieve dossiers op dit BARnr 
 

2021 15:23 [GMT +1:00]   
Bevestiging van OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 14:50 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 



parketnummers die 
waarschijnlijk voor mijn 
neef zijn die ook 
advocaat is e strafrecht 
doet? 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer 
dan 5 documenten 
hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
meerdere 
parketnummers 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 13:07 [GMT +1:00]   
@ IVO zie parketnummer   
 

2021 12:36 [GMT +1:00]   
Helaas kan ik er niet zo veel mee op deze manier. Ik heb op zijn minst 
parketnummers nodig. 
Anders maar doorzetten naar het OM, het gaat namelijk daar ergens fout. 
 

2021 12:29 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-STRAF Kunnen wij hier iets mee? Gezien het meerdere parketnummers 
betreft en geen parketnummers zijn aangeleverd 
Link: 

 
 

2021 12:24 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link: KI 0942 
 

2021 12:16 [GMT +1:00]   
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
LET OP: GRAAG DEZE MELDING MET SPOED BEHANDELEN EN ZORGDRAGE 
DAT HET OPENBAARMINISTERIE DE JUISTE ADVOCAAT IN DE TOEKOMST 
GAAT KOPELEN, DUS KIJKEN NAAR VOORLETTES EN A.NR 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: ging zelf een klacht indienen 
bij het OM Den Haag 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 

  



Tweedelijn
s melding 

2021  
14:25 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 14:25 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer: A32811  
 

 is niet 
voor mij  maar 
voor mijn broer met 
dezelfde voorletters en 
achternaam  

 Dit 
gebeurd maandelijks.  

2022 19:21 [GMT +1:00]   
@FB-STRAF: Zie onderstaande afmelding. Volgens mij hoort dit niet zo 
afgemeld te worden aan OM zijde. 
 

2022 11:18 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Beheer kan hier niets mee, datalekken moet gemeld worden bij het parket 
zelf. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

2021 15:50 [GMT +1:00]   
Advocaat is op de hoogte dat de melding door het OM is opgepakt: melding 
sluiten. 
 

2021 15:05 [GMT +1:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet teruggezet naar jullie. 
 

2021 16:58 [GMT +1:00]   
E-mail OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 16:20 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM 
 

2021 16:19 [GMT +1:00]   
Zaak is verwijderd bij advocaat. 
 

2021 16:13 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 



worden gegeven. Het koppelen gebeurd door het OM, dus wellicht 
advocaat naar hen doorverwijzen voor een klacht. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 15:37 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2021 14:25 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Hij geeft aan dat dit maandelijks gebeurd en hem veel tijd kost, ik zag het 
laatst nog voorbij komen in Teams. Hij wordt er een beetje moe van en 
vraagt zich af of men wel naar het BAR nr kijkt. Zelf doet hij ook geen 
strafzaken. 

  



Tweedelijn
s melding 

2021-  
9:49 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 09:49 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Ik heb een strafdossier 
ontvangen 
waarschijnlijk van een 
andere advocaat met 
de zelfde achternaam, 
dit gebeurt namelijk 
vaker 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer 
dan 5 documenten 
hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
onjuiste advocaat 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

2021 08:18 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
Melding gesloten naar aanleiding van e-mail P1 coördinatie (IVO 
Rechtspraak). 
 

2021 17:02 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

2021 12:45 [GMT +1:00]   
OM mail gestuurd dat deze melding voor hun niet van toepassing is omdat 
er al een mail naar OM is verzonden. 
 

2021 11:25 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 11:05 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 10:54 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link   
 

  



2021 10:22 [GMT +1:00]   
OP 2021 heeft  de stukken onterecht ontvangen 
Op 2021 heeft advocaat  ze ontvangen en deels 
gedownload. 
 
Maar advocaat    moet er wel vanaf gehaald 
worden. 
 

2021 09:49 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:38 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 10:38 [GMT 
+1:00]  

 
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat: 

 
BAR-nummer:  

2022 15:29 [GMT +2:00]   
Melding reeds afgehandeld. 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
 

2021 18:15 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd, graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

2021 13:49 [GMT +1:00]   
> Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 13:25 [GMT +1:00]   
Routering: 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 

2021 11:04 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 10:43 [GMT +1:00]   

  



@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2021 10:38 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Onbekend welke advocaat de juiste is...  
 
S.v.p. indien opgelost de  mailen dat zijn melding is 
afgehandeld.  



Tweedelijn
s melding 

2021-  
16:18 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 16:18 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 16:12 [GMT +2:00]   
Mail van OM:  
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Goedendag, 
 
Excuses dat de melding erg lang hier is blijven liggen. 
 
Helaas kan beheer hier niets mee. Datalekken moeten gemeld worden bij 
het parket zelf. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
  
 

2021 09:39 [GMT +1:00]   
Advocaat heeft zojuist gebeld, hij staat nog steeds gekoppeld aan 
parketnummer. 
Meldingsnummer gegeven  en verwezen naar OM. 
 

2021 15:23 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2021 15:18 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

2021 15:12 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM 
 

2021 14:32 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  



Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 16:19 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 
24-12-2021 16:18 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
NB: hij geeft aan advocaat-stagiair te zijn en geen strafzaken te doen. 



Tweedelijn
s melding 

2021-  
14:01 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 14:01 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
Heeft een mail 
ontvangen dat hij 
aangemeld is bij een 
strafzaak, digitale 
verstrekking 
Het A-nummer is wel 
van hem, maar hij zelf 
doet arbeidsrecht. 
 
Datalek 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer 
dan 5 documenten 
hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
n.v.t 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

2022 14:21 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
op 2021 12:02:33 heeft gebruiker  de raadsman 
toegevoegd 
op  2022 8:41:48 heeft gebruiker   de relatie beëindigd. 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om 
dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie voor 
meer 
infomatie 

 
2022 13:45 [GMT +1:00]   

@KCC, graag doorzetten naar het RSC. 
Het dossier is gearchiveerd. 
 

2022 11:56 [GMT +1:00]   
Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2022 09:55 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM en doorgezet naar MIJN-STRAFDOSSSIER. Zodra 
melding terug is en aanmeldbevestiging OM is ontvangen weer terug naar 
RSC 
 

2022 08:44 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 

  



•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2021 14:06 [GMT +1:00]   
Meneer doet arbeidsrecht, er zit ook geen stelbrief in GPS van hem. 
Meneer van het dossier af halen a.u.b. 
 
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2021 14:01 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
10:10 Advocaten Vraag 

2022 10:10 [GMT 
+1:00]   

 ziet het 
dossier niet in Mijn 
Strafdossier. 

 

Ik heb hier donderdag 
over gebeld en zou 
teruggebeld worden. 
mevrouw heeft geen 
meldingsnummer 
Ik kan deze niet 
terugvinden, wel een 
andere melding van 
afgelopen dinsdag. over 
iets anders 
 
A:  
in zaak  is 

 in deze zaak 
in hoger beroep gedaan 
staat op haar naam, 
echter in de mail 
ontvangen stukken 
staat het dossier op 
naam van  

 echter 
werkt zij niet meer bij 
ons 

2022 10:10 [GMT +1:00]   
Er zijn een aantal mogelijkheden waarom de advocaat geen dossier heeft 
gekregen in Mijn Strafdossier: 
 
Kijk in GPS om te zien wat er niet goed gaat. Hieronder vind je 3 van de 
meest voorkomende oorzaken 
 
1. Advocaat is nog niet gekoppeld aan de zaak in GPS. 
        - geen stelbrief gestuurd. 
        - Verkeerde advocaat gekoppeld door OM/RB. 
        - Geen vinkje bij de dig. Verstrekken 
 
 
Mevrouw gevraagd contact op te nemen met OM om juiste advocaat te 
koppelen 
en Ons meldingsnummer gegeven 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
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RSC meldingen 561- 580



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

13:23 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 13:23 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
 

BAR-nummer:  

-2022 09:21 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Goedendag, 
 
Het is niet duidelijk welk Parket dit over gaat. 
Graag uitzoeken en datalek daar naar toe zetten. 
Aan de OM kant is dit aangemeld bij de Informatie beveiliging.  
  
 

-2022 18:41 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  

 van Applicatie geeft het volgende aan: 
Datalek melding doorzetten naar parket. Zij kunnen zelf kijken of de advocaat goed 
staat. Als dit niet het geval is 
dan moeten zijn zelf dit aanpassen. En niet de 2e lijn functioneel beheer.  
  
 

-2022 15:00 [GMT +1:00]   
Ik heb geen antwoord gekregen van  Ik heb de memo van  
gevolgd: RSC kan afmelden en eventueel terugkoppelen aan de klant. Ik heb het niet 
teruggekoppeld. 
 

-2022 17:10 [GMT +1:00]   
ik heb  gevraagd om een toelichting 
 

-2022 16:50 [GMT +1:00]   
@RSC: Het OM geeft het volgende aan: Datalek melding doorzetten naar parket. Zij 
kunnen zelf kijken of de advocaat goed staat. Als dit niet het geval is 
dan moeten zij zelf dit aanpassen. 
 

-2022 16:05 [GMT +1:00]   
Wat is de reden dat ik deze melding weer krijg? Op  heb ik de juiste route 
voor afhandeling van dit datalek al aangegeven. Als dat niet gebeurd is, dan s.v.p. 



alsnog doen. 
 

-2022 15:51 [GMT +1:00]   
@FB-STRAF, zie opmerking van het OM. 
 

-2022 15:50 [GMT +1:00]   
Verzoek van OM aan IVO Rechtspraak KCC:  

 van Applicatie geeft het volgende aan: 
Datalek melding doorzetten naar parket. Zij kunnen zelf kijken of de advocaat goed 
staat. Als dit niet het geval is 
dan moeten zijn zelf dit aanpassen. En niet de 2e lijn functioneel beheer. 
 

-2022 11:13 [GMT +1:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 09:37 [GMT +1:00]   
Alsnog aangemeld bij OM.  
 

-2022 10:36 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Documenten zijn niet gedownload geweest 
 

-2022 13:56 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 



-2022 13:44 [GMT +1:00]   
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
Gebeld met   
 

-2022 13:38 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding door naar LFB straf 
 
@LFB Straf: Dossier verwijderen uit MS bij bovenstaande advocaat. Daarna melding 
naar OM om advocaat uit GPS te halen. 
 

-2022 13:23 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

17:19 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 17:19 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

 

-2022 10:36 [GMT +1:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. Het dossier is gearchiveerd. 
 

-2022 08:33 [GMT +1:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel 
kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten 
en/ of door RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•De juiste advocaat is reeds gekoppeld 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2022 08:10 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  beginnen): FB-
STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
contact gehad met  
 

-2022 08:07 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag doorsturen. Dank alvast 
 

-2022 17:19 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat  
moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

17:29 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 17:29 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

  en 
 (wordt 

specifieke map 
genoemd  

  
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:   

-2022 16:02 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om dit met het 
parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie voor meer 
infomatie 

 
  
 

-2022 10:41 [GMT +1:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. Het dossier is gearchiveerd. 
 

-2022 08:34 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 08:32 [GMT +1:00]   
@mijn strsfdossier: Zie opmerking van   
 

-2022 08:30 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 08:16 [GMT +1:00]   
Link: 

 

  



 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  beginnen): FB-
STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
contact met  gehad 
 

-2022 08:11 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag in behandeling nemen. Dank. 
 

-2022 17:29 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 
 
Juist advocaat (naar alle waarschijnlijkheid:   (strafrechtadvocaat te 
Amsterdam)  



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

8:43 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 08:43 [GMT 
+1:00]   
secr. van  
belde dat ze een stuk in 
een strafdossier hebben 
ontvangen, bij het 
openen kwamen ze 
erachter dat het voor 
een andere advocaat is 
bedoeld.  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
Parketnummer:

 
Naam advocaat: degene 
die verkeerd gekoppeld 
is is adv  

 het parketnr is 
bedoeld voor adv. 

 
BAR-nummer: zie 
hierboven 

-2022 11:57 [GMT +1:00]   
Sender: @mx4.minvenj.nl 
Date sent:  11:48 AM 
Subject: Onbestelbaar: Reactie op melding  
 
Delivery has failed to these recipients or groups: 

nl 
A problem occurred while delivering your message to this email address. Try sending 
your message again. If the problem continues, please contact your email admin. 
 
Diagnostic information for administrators: 
Generating server: mx4.minvenj.nl 
 

.nl 
Remote Server returned '554 5.0.0 < #5.0.0 smtp; 5.4.7 - Delivery expired (message 
too old) 'timeout' (delivery attempts: 0)>' 
 
Original message headers: 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2022 16:27 [GMT +1:00]   
In overleg met melding gesloten voicemail ingesproken, e-mail klopt niet komt 



terug 
 

-2022 11:27 [GMT +1:00]   
 gebeld, zij konden de zaak niet meer zien, nu de nieuwe 

bellen, die gaf aan in de voicemail, even mailen. 
 

  
 

nl 
Gebeld, de gegevens zijn van de oude advocaat,  wil graag antwoordt 
via de e-mail. 
 

-2022 10:10 [GMT +1:00]   
Advocaat  is gekoppeld aan genoemde zaak. 
 

-2022 09:42 [GMT +1:00]   
Statusupdate per skype opgevraagd. Het betreft hier een datalek melding. 
 

-2022 12:51 [GMT +1:00]   
 belde terug, ze vraagt of wij na afhandeling van deze melding een 

terugkoppeling willen geven: klopt het dat haar advocate  
geen stukken zou krijgen? Ze is bang dat zij de stukken van de ander heeft en de ander 
die voor haar bedoeld zijn. 
 

-2022 09:33 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-APPELCOLLEGES 
 

 op de hoogte gesteld.  
 
Link: 

 
 

-2022 09:02 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2022 08:43 [GMT +1:00]   



@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

14:24 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 14:24 [GMT 
+1:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer: 

 

-2022 14:55 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd in betreffende zaak. 
 

-2022 15:42 [GMT +1:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch herstel 
kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten 
en/ of door RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen aan de 
zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2022 15:35 [GMT +1:00]   
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 15:27 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten.  
 

-2022 14:24 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Eerstelijns 
melding 

2022-
 

12:53 Advocaten Vraag 

-2022 12:53 [GMT 
+1:00]   
Navraag 

 
-2022 12:53 [GMT +1:00]   

Gaatverder via  



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

15:25 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 15:25 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 12:54 [GMT +2:00]   
In de zaak met parketnummer  is door gebruiker  een 
verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   
 

 
 

-2022 15:00 [GMT +1:00]   
Per ongeluk heropend, excuus. 
 

-2022 08:30 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 17:49 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 17:32 [GMT +1:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER zie opmerkring Jeroen. Graag na afhandeling terug 
zetten bij het RSC. Melding is al aangemeld bij IVOM  
 

-2022 17:05 [GMT +1:00]   
geregistreerd door  medewerker OM Parket OVJ Noord-Holland, op 

-2022 08:35 
 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  @om.nl> 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze zaak aan de 
verkeerde raadsman te verwijderen 
EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2022 16:50 [GMT +1:00]   

  



@kwaliteit:  is per Skype op de hoogte gesteld  
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  beginnen): FB-
STRAF (Altijd FB bellen, zie onder)  
 
Link: 

 
 

-2022 16:35 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2022 15:25 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. Het bericht is geadresseerd aan  

 De advocaat  moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

12:44 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 12:44 [GMT 
+1:00]  

  
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Volgens standaard 
oplossing: 
Email ontvangen van 

@rechtspraak.
nl  

 ten onrechte 
aan deze zaak 
gekoppeld.  

 heeft het stuk 
pv aanhouding 
inzake   
ontvangen. Echter hij 
behandelt dit dossier 
helemaal niet. (De 
secretaresse had geen 
parketnummer en kon 
dit niet doorgeven. 
Daarom zelf het 
parketnummer 
nagevraagd bij 
rechtbank ZWB.) 

-2022 10:02 [GMT +2:00]   
Secr.  telef. gesproken en info doorgeven.  
 

-2022 14:54 [GMT +2:00]   
@ RSC 
Kunnen jullie onderstaande terugkoppelen? 
 

-2022 15:29 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen: 
 
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie

 
Gebruiker  heeft op -2021 16:11:20 de genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

-2022 08:22 [GMT +1:00]   
Wij hoeven hier niks aan te doen omdat er niet gearchiveerd hoeft te worden in 
MijnStrafDossier voor dit BAR nummer en dit dossier 
 

-2022 17:25 [GMT +1:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2022 16:53 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM 
 

-2022 14:13 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 

  



Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 13:39 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

-2022 13:28 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten naar LFB straf, advocaat verwijderen uit MS en daarna 
naar OM voor verwijdering uit gps. 
 

-2022 12:44 [GMT +1:00]   
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

16:28 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 16:28 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Heeft mail gekregen dat 
er een strafdossier in 
zijn digitaal portaal is 
gezet. 
Maar hij doet geen 
strafzaken 
 
Uitvraagscript 
- Naam 
advocaat:   
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met 
formulieren, dan ook 
het volgende uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer 
dan 5 documenten 
hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 

-2022 11:46 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie

 
Gebruiker  heeft op -2022 14:23:37 de genoemde raadsman 
opgevoerd.  
  
 

-2022 16:38 [GMT +1:00]   
ik heb de klant niet geïnformeerd over de afronding; melding afgemeld 
 

-2022 12:20 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze zaak aan de 
verkeerde raadsman te verwijderen 
= Uitgevoerd 
 

-2022 19:01 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 18:48 [GMT +1:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking bij  is ook aangemeld bij IVOM  
 

-2022 17:19 [GMT +1:00]   
geregistreerd door gps gebruiker op -2022 14:23:37 (medewerker 
CVOM ) 
einddatum is al geregistreerd door  op -2022 14:24:38 

  



- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

mail verzonden naar  (OM) @om.nl> 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze zaak aan de 
verkeerde raadsman te verwijderen 
EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2022 17:04 [GMT +1:00]   
 is op de hoogte. 

 
-2022 17:02 [GMT +1:00]   

Routering: 
FB-STRAF 
 
Link 

 
 

-2022 16:50 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 16:28 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: J / N  nvt 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J / N  nvt 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

17:08 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 17:08 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
mw doet geen 
strafzaken 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
 

- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

-2022 14:53 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om dit met het 
parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie voor meer 
infomatie 

 
gebruiker    heeft op   -2022 16:19:59 een verkeerde raadsman 
gekoppeld 
 

-2022 15:27 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluitren. Dossier is gearchiveerd. 
 

-2022 12:48 [GMT +2:00]   
Melding had naar Mijn Strafdossier gerouteerd moeten worden. Vervolgens naar RSC 
voor afmelden/terugkoppeling. 
 

-2022 11:33 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 08:56 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 17:18 [GMT +1:00]   
Routering:  

  



FB-straf 
 
Link: 

 
 
Doorgegeven aan  
 

-2022 17:13 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag in behandeling nemen  
 

-2022 17:08 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

17:10 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 17:10 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Er is een strafdossier 
toegestuurd maar 
mevrouw doet geen 
strafrecht 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 15:27 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie

 
Gebruiker  heeft op -2022 16:43:54 de genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

-2022 11:44 [GMT +1:00]   
Onderstaande doorgegeven.  
 

-2022 15:26 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2022 11:42 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 08:52 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 17:19 [GMT +1:00]   
 Routering:  
FB-straf 

  



 
Link: 

 
 

-2022 17:13 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten.  
 

-2022 17:10 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

9:10 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 09:10 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

  
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:   

-2022 15:48 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een ZM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
 

 Gebruiker  heeft op -2015 09:58:12 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 

 Gebruiker  heeft op -2015 09:56:03 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 

 Gebruiker  heeft op -2015 09:54:43 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

-2022 15:20 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie.  
 

-2022 14:56 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier zijn gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC. 
 

-2022 13:45 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM, melding doorgezet naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 

-2022 13:39 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 11:49 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: graag terug routeren naar FB-STRAF.  
 



Link:  
 
In bar-lat is deze advocaat geschrapt zie hieronder.  
 
Rechtspraak.nl - Landelijke Advocaten Tabel (minjus.nl) 
 

-2022 11:47 [GMT +1:00]   
Persoonsgegevens 
Naam advocaat 

 
Geboortedatum 

 
BAR-nummer 

 
Arrondissement van vestiging 
Overijssel 
Statusgegevens actueel 
Status advocaat 
Geschrapt 
Begindatum status advocaat 

-2018 
Arrondissement van beëdiging 
Overijssel 
 

-2022 11:46 [GMT +1:00]   
 is niet correct.  

 
-2022 11:34 [GMT +1:00]   

@RSC zie opmerking van   
 

-2022 11:27 [GMT +1:00]   
Deze advocaat staat al sinds -2015 als advocaat aan deze zaak gekoppeld. Wat is 
precies de reden dat deze advocaat nu (pas) meldt dat er sprake is van een ontrechte 
koppeling? 
 

-2022 10:28 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 



Link:  
 

-2022 09:10 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

14:44 Advocaten Vraag 

-2022 14:44 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
 
Er is nog een  

 Het word naar 
de verkeerde gestuurd. 
Kan dit aangepast 
worden? 

-2022 14:44 [GMT +1:00]   
Dvb RB Gld /Zutpjhen 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

9:18 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 09:18 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

-2022 12:32 [GMT +1:00]   
In overleg met  de melding gesloten.  
 

-2022 08:49 [GMT +1:00]   
Is mij een raadsel waarom deze zo wordt afgemeld, maar dit datalek is het hele proces 
al doorgeweest. 
 

-2022 12:22 [GMT +1:00]   
ik heb  om een toelichting gevraagd 
 

-2022 19:39 [GMT +1:00]   
@FB-STRAF: Zie onderstaande afmelding. Volgens mij hoort dit niet zo afgemeld te 
worden aan OM zijde. 
 

-2022 11:06 [GMT +1:00]   
Bericht OM: Datalekken met advocaten moeten worden aangemeld bij betreffend 
parket. Wij van beheer kunnen hier niets in betekenen. 
 

-2022 12:11 [GMT +1:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld. 
 

-2022 11:20 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC. 
 

-2022 10:54 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 10:39 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM, melding naar CLASSIC gezet 
 

-2022 10:38 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  



De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 10:24 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link:   
 

 geïnformeerd.  
 

-2022 10:18 [GMT +1:00]   
kcc ivo, graag melding verder oppakken.  
 

-2022 09:18 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

17:01 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 17:01 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Hij doet geen strafrecht, 
Heeft een mail 
ontvangen vanuit een 
rb  
Graag Juiste advocaat 
toevoegen. 

-2022 10:47 [GMT +1:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door gebruiker  een 
verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   
 

  
  
 

-2022 09:56 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 09:54 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 17:30 [GMT +1:00]   
geregistreerd door gps gebruiker op -2022 16:28:10 (medewerker OM 
Parket OVJ Midden-Nederland) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  (OM) @om.nl> 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze zaak aan de 
verkeerde raadsman te verwijderen 
EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2022 17:20 [GMT +1:00]   
We hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en de melding doorgestuurd naar de 
juiste afdeling. Zodra wij antwoord krijgen, zullen we u berichten. 

  



 
-2022 17:18 [GMT +1:00]   

Zie aanvullende mail 
 

-2022 17:17 [GMT +1:00]   
Sender: .com 
Date sent: , 2022 5:05 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan 
advocaat  
 
Beste, 
 
Zoals zojuist ook telefonisch aangegeven , heb ik 
onderstaande email ontvangen. Ik ben echter niet actief binnen het strafrecht en het 
dossier komt mij dan ook onbekend voor. 
 
Zou u mij daarom kunnen verwijderen als behandelende advocaat? 
 
Overigens is dit de tweede keer in minder dan een jaar dat ik bij een verkeerde zaak 
genoteerd sta als behandelende advocaat. De vorige keer was het een 
echtscheidingszaak bij de rechtbank Rotterdam. 
 
Hopelijk kan er een oplossing gevonden worden om dit in de toekomst te voorkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
※ 
image001.png 
 
 

 
 (advocaat) 

E: .com 
M:  
 
From: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 



Sent:  2022 16:36 
To: com> 
Subject: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan advocaat  

 
 
CyberArk Security Warning: This email originated from outside of the organization. Do 
not click links or open attachments unless you verified the sender mail address and 
know the content is safe! 
 
Geachte advocaat  
 
Het volgende strafdossier is digitaal verstrekt: 
- Strafdossier met parketnummer  
 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal Mijn Strafdossier. 
U logt in met uw Advocatenpas. De getoonde zaken zijn zichtbaar voor u en voor de 
personen die u heeft gemachtigd. 
 
Vier weken na het downloaden van het volledige dossier, en anders zes maanden 
nadat er voor het laatst een document is toegevoegd, wordt het dossier van het 
portaal verwijderd. Ook wanneer een verdachte van advocaat wisselt is het dossier 
niet langer beschikbaar. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen wij u graag 
naar het Rechtspraak Servicecentrum, telefoon  bereikbaar maandag 
t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de 
bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 

-2022 17:15 [GMT +1:00]   
FB-STRAF 
 
 

 
 
Gebel 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

10:27 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 10:27 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer: 

 

-2022 12:06 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd en onbeschikbaar gemaakt voor dit BarNr 
 
Advocaat had de volgende documenten al wel gedownload, graag contact opnemen 
met het verzoek deze documenten te verwijderen 

 
 

-2022 12:44 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 11:57 [GMT +1:00]   
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 
 

-2022 10:27 [GMT +1:00]   
Graag  per e-mail informeren wanneer de juiste  is 
toegevoegd aan dit strafdossier. 
 

-2022 10:27 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

17:26 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 17:26 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
 

BAR-nummer:  

-2022 15:49 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie

 
Gebruiker  heeft op -2021 14:15:45 de genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

-2022 15:58 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 12:49 [GMT +2:00]   
Melding had naar Mijn Strafdossier gerouteerd moeten worden. Vervolgens naar RSC 
voor afmelden/terugkoppeling. 
 

-2022 15:57 [GMT +1:00]   
E-mail OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 08:43 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

  



-2022 08:24 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 18:56 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2022 17:26 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 
 
NB: ze gaf aan dat dit 1x eerder is gebeurd (dat zie ik ook in MS) en dat er een 2e 
advocaat is met dezelfde voorletter en achternaam, dat zal  

 kunnen zijn. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

9:50 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 09:50 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. (in 
parketnummer 

 
 
Parketnummer:

(juiste 
parketnummer) 
Naam advocaat:  

 
 

BAR-nummer:  

-2022 14:03 [GMT +2:00]   
Geachte  
 
Hierbij delen wij u mee dat u niet meer onterecht gekoppeld bent aan het dossier met 
het parketnummer   
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

-2022 14:00 [GMT +2:00]   
  
Toelichting afhandeling:  
in genoemde zaak  is de raadsman gekoppeld op  2022, dat is een 
dag later dan dat de melding is aangemaakt 
ik heb geen wijziging doorgevoerd, raadsman is nog steeds gekoppeld aan de vde 
 
in de andere zaak  is de raadsman ontkoppeld 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman opgevoerd  
  
 
  
  
Samenvatting melding:  
IVO Rechtspraak KlantContactCentrum    
 
Geachte heer/mevrouw,  Hierbij het verzoek om de volgende melding in behandeling 
te nemen en ons van een terugkoppeling te voorzien: 
 
Meldingsnummer IVO Rechtspraak:  
Behandelaar (datum en tijdstip): 2022 14:53) 
Korte omschrijving: Mijn Strafdossier: Verkeerde advocaat gekoppeld / datalek 
 
Laatste update van deze melding: 
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 



 
De volgende handelingen zijn verricht: 
- Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
- De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld. 
- Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 
Verder is deze melding bij ons geregistreerd met de volgende informatie: 
 
Aanmeldergegevens: 
Naam: 
Vestiging: 
Inlognaam: 
Telefoon: 
Mobiel: 
E-mail: 
 
Dienst: Mijn Strafdossier 
Subcategorie: Onj. adv. gekoppeld of datalek 
Soort melding: Veiligheidsincident 
Prioriteit (oplosdatum en tijdstip): -2022 09:31) 
 
Incident/serviceverzoek: 

-2022 09:50 [GMT +1:00]  
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. (in parketnummer  
 
Parketnummer:  (juiste parketnummer) 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
We ontvangen uw reactie graag op mailadres @rechtspraak.nl. 
 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het KlantContactCentrum van IVO 
Rechtspraak. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze e-mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
IVO Rechtspraak KlantContactCentrum  
 



@rechtspraak.nl         
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de 
bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.  
  
 

-2022 11:44 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 

-2022 15:26 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. Dossier is gearchiveerd. 
 

-2022 12:50 [GMT +2:00]   
Melding had naar Mijn Strafdossier gerouteerd moeten worden. Vervolgens naar RSC 
voor afmelden/terugkoppeling. 
 

-2022 14:53 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 
  
 

-2022 14:22 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

  
 



-2022 10:04 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 09:50 [GMT +1:00] Ve 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

15:55 
Rechtzoekende
n 

Veiligheidsincide
nt 

-2022 15:55 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 15:50 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie

 
Gebruiker  heeft op -2022 15:26:30 de genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

-2022 11:31 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 11:25 [GMT +1:00]   
@RSC: Ter info: Melding is aangemeld bij het OM om de advocaat te ontkoppelen.  
 

-2022 09:24 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BARnummer, advocaat had nog niks gedownload 
 
Ontkoppelen dient aan OM kant te gebeuren 
 

-2022 08:18 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 
  

  



 
-2022 16:59 [GMT +1:00]   

FB-STRAF  op de hoogte gesteld 
 
Link: 

 
 

-2022 16:01 [GMT +1:00]   
@Kcc-IVO graag doorzetten. Dank  
 

-2022 15:55 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 

13:17 Advocaten 
Veiligheidsincide
nt 

-2022 13:17 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Het volgende dossier is 
aan de verkeerde 
advocaat verstrekt, wel 
het juiste kantoor 
 
Onjuiste advocaat 

 moet zijn 
 

 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer 
dan 5 documenten 
hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
data-lek 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 08:04 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 

-2022 08:39 [GMT +1:00]   
@KCC, Dossier is gearchiveerd voor de verkeerde advocaat. Graag melding doorzetten 
naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 18:48 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

-2022 18:40 [GMT +1:00]   
melding doorgezet naar het OM. 
 

-2022 16:44 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident worden 
gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de juiste 
advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 16:10 [GMT +1:00]   
Van:  (IVO Rechtspraak) 
Verzonden:  2022 16:10 
Aan:  (IVO Rechtspraak) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp:  Onjuiste advocaat  moet zijn  
 
Dag  
 
Zoals besproken, deze is bij je gemeld. 
 

-2022 16:08 [GMT +1:00]   



FB-Straf(  gesproken , andere teamleden niet telefonisch te bereiken) 
 

 
-2022 13:23 [GMT +1:00]   

@KCC-IVO graag in behandeling nemen.  
 

-2022 13:17 [GMT +1:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO verkeerde advocaat van het zelfde 
kantoor gekoppeld 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 108

RSC meldingen 581 - 600



Eerstelijns 
melding 

2022-  
15:02 Advocaten Vraag 

-2022 15:02 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Zij is niet meer werkzaam als 
advocate. Mijn 
collega  zou de 
stukken moeten krijgen. Wij 
krijgen een notificatiemail 
voor haar over dit dossier op 
ons algemeen mailadres. 
 

 
 
 

-2022 15:44 [GMT +1:00]   
Status advocaat / Geschrapt  -2021/  heeft goede info 
doorgegeven  
 

-2022 15:02 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
 
@Kwaliteit: just to be sure, dit lijkt me geen datalek of storing maar ik leg 
het graag aan u voor: zowel in MS als GPS zie ik alleen  van de oud-
advocate staan, en dit BAR nr staat niet meer in BAR-LAT. Ik heb uitgelegd 
dat zijn collega zich gewoon nog moet stellen in deze zaak en dat het dan 
automatisch verholpen is: notificatiemails gaan dan naar de nieuwe 
advocaat. Dat klopt toch? 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
12:07 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 12:07 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
secretaresse van  
belde 
er is via email een 
strafdossier is verstrekt. 
Zij doen geen strafzaken.  

-2022 11:21 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

raadsman   
gebruiker :  heeft op -22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

-2022 10:27 [GMT +1:00]   
U heeft aangegeven dat de advocaat  met het BAR-nummer 

 onterecht is gekoppeld aan het dossier met het 
parketnummer  
 
Hierbij delen wij u mee dat wij de betreffende advocaat hebben 
ontkoppeld. U ontvangt dus geen e-mails meer met betrekking tot dit 
dossier. 
 

-2022 17:39 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2022 14:57 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 14:54 [GMT +1:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van  
 

-2022 12:51 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 

  



incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 12:35 [GMT +1:00]   
Routering: FB-STRAF  
 
( telefonisch gemeld bij  dat de melding eraan komt) 
 
Link: 

 
 

-2022 12:14 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2022 12:07 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
15:55 

Openbaar 
Ministerie (OM) Incident 

-2022 15:55 [GMT 
+1:00]   
Verzoek van OM aan IVO 
Rechtspraak KCC:  

 van Applicatie 
geeft het volgende aan: 
doorzetten naar parket, zij 
kunnen dit zelf controleren. 
Niet voor functioneel 
beheer. 
 

  
   
 Gegevens OM melding:  
Meldingnummer: 

 
Soort melding: 
Beveiligingsincident 
Categorie: GPS 
Subcategorie: Verstrekking 
advocaten portaal 
Prioriteit:  
 
Contactgegevens OM 
Aanmelder:  
Naam: IVO Rechtspraak KCC, 
Windows gebruikersnaam: 
Telefoonnummer vast:  

 
Mobiel nummer: 
E-mail adres: 

@rechtspraak.nl 
OM onderdeel: Overig 
Afdeling: IVO Rechtspraak 
(leverancier) 
 
Samenvatting melding: 
IVO Rechtspraak 

-2022 16:11 [GMT +1:00]   
Melding is al naar parket geweest zie melding:  
 

-2022 15:55 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-straf 
 
Link: 

 



KlantContactCentrum    
 

 
Geachte heer/mevrouw,  
Hierbij het verzoek om de 
volgende melding in 
behandeling te nemen en 
ons van een terugkoppeling 
te voorzien: 
 
Meldingsnummer IVO 
Rechtspraak:  
Behandelaar (datum en 
tijdstip): 

-2022 17:05) 
Korte omschrijving: Mijn 
Strafdossier: Verkeerde 
advocaat gekoppeld / 
datalek 
 
Laatste update van deze 
melding: 
geregistreerd door 

 medewerker 
OM Parket OVJ Noord-
Holland, op -2022 
08:35 
 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar 

 
@om.nl

> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-
MIJN-STRAFDOSSIER om het 
bericht in deze zaak aan de 



verkeerde raadsman te 
verwijderen 
EN 
Melding indienen bij gps FB 
OM om de juiste raadsman 
te laten registeren. 
 
Verder is deze melding bij 
ons geregistreerd met de 
volgende informatie: 
 
Aanmeldergegevens: 
Naam: 
Vestiging: 
Inlognaam: 
Telefoon: 
Mobiel: 
E-mail: 
 
Dienst: Mijn Strafdossier 
Subcategorie: Onj. adv. 
gekoppeld of datalek 
Soort melding: 
Veiligheidsincident 
Prioriteit (oplosdatum en 
tijdstip): -2022 
15:22) 
 
Incident/serviceverzoek: 

-2022 15:25 [GMT 
+1:00]  

 
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 



Naam advocaat:  
 

BAR-nummer:  
 
We ontvangen uw reactie 
graag op mailadres 

@rechtspraak.nl. 
 
Heeft u nog vragen, neem 
dan contact op met het 
KlantContactCentrum van 
IVO Rechtspraak. Onze 
contactgegevens vindt u 
onderaan deze e-mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
IVO Rechtspraak 
KlantContactCentrum 

 
 

@rechtspraak.nl        
 

 
Informatie van de Raad voor 
de rechtspraak, de 
rechtbanken, de 
gerechtshoven en de 
bijzondere colleges vindt u 
op www.rechtspraak.nl. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:05 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 14:05 [GMT 
+1:00]  

  
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
 
Doet geen strafzaken.  
Heeft dit vaker gemeld bij 
het RSC. 
Bijvoorbeeld: 

 
 

 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
 

- BAR-nummer  
- Parketnummer:  

 

-2022 14:04 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om melding 
te sluiten. 
 

-2022 11:47 [GMT +1:00]   
Routeren naar DIVOS-Hoven: 
 
Medewerker heeft  verwijderd uit de zaak   
Vraag: Het veld onttrekking was bij  gevuld met  
2021. Is het dan logisch dat hij toch nog steeds de stukken krijgt? 
Door het verwijdern van  komt nu  te voorschijn als 
advocaat 1e aanleg. Ook hier is het veld onttrekking gevuld. Angst bestaat 
nu dat  nu de stukken krijgt.  
 

-2022 16:00 [GMT +1:00]   
Parketnummer beging met  
 
Routering: 
FB-APPELCOLLEGES 
 
Link: 

 
 

-2022 14:09 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 14:06 [GMT +1:00]   
Sender: nl 
Date sent:  2022 2:03 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  voor advocaat 

 opnieuw verstrekt, u kunt alle 
stukken weer downloaden 
 



※ 
 
Met vriendelijke groet |  
 

 
 
Associate | Lawyer 
 
T | M: 

 
 
 
Offices | Disclaimer | Terms & Conditions 
 
 

 
 
 
Van: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2022 12:01 
Aan:  nl> 
Onderwerp: Strafdossier  voor advocaat  

 opnieuw verstrekt, u kunt alle stukken weer 
downloaden 
 
Geachte advocaat  
 
Het strafdossier met parketnummer  is opnieuw aan u 
verstrekt. U kunt alle stukken weer downloaden. 
 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal Mijn 
Strafdossier. U logt in met uw Advocatenpas. 
 
Vier weken na het downloaden van het volledige dossier, en anders zes 
maanden nadat er voor het laatst een document is toegevoegd, wordt het 
dossier van het portaal verwijderd. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen wij 

  



u graag naar het Rechtspraak Servicecentrum, telefoon  
bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op 
vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 

-2022 14:05 [GMT +1:00]   
Zie notificatiemail. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:14 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 14:14 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 13:41 [GMT +2:00]   
In de zaak met parketnummer  is door gebruiker  
een verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de 
verkeerde advocaat zijn verzonden   
 

 
 

-2022 18:52 [GMT +1:00]   
Met  geverifieerd dat  de advocaat in kwestie is, deze blijkt 
niet gekoppeld aan dit dossier dus er valt voor mij niks te doen 
 

-2022 17:11 [GMT +1:00]   
BAR-nummer:  is niet gekoppeld met in 
mijnstrafdossier 
 

 wel maar ik kan niet zien welke naar daar bij hoort en kan zonder 
bevestiging niet gaan archiveren 
 

-2022 16:57 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2022 16:52 [GMT +1:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: Zie info van  Melding is ook 
aangemeld bij het OM  
 

-2022 16:24 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 

  



•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 15:26 [GMT +1:00]   
FB-STRAF :  is op de hoogte  

 
 

-2022 14:14 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Ik weet niet of we hier wat mee kunnen, maar mevrouw geeft aan dat het 
bijna maandelijks verkeerd gaat bij deze advocaat, en dat hij wordt 
gekoppeld aan strafdossier terwijl meneer geen strafrecht doet. Dit keer 
gaat het om dit dossier, maar het gebeurd zo vaak, Misschien kunnen we 
dit delen met gerechten? 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:30 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 16:30 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
NB: ze gaf aan dat dit wel 
een zaak van haar was, nu 
niet meer. 

-2022 12:10 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt 
om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie 
voor meer 
infomati

 
 
gebruiker :  heeft op -18 genoemde raadsman opgevoerd. 
 

-2022 08:38 [GMT +1:00] :  
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

-2022 17:54 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 17:22 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij IVOM, melding naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
gerouteerd 
 

-2022 16:40 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

  



-2022 15:40 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

 telefonisch op de hoogte gesteld.  
 

-2022 16:51 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 16:50 [GMT +1:00]   
GPS gekeken ik zie niet anders staan dan advocaat voornoemd.  
 
Ook uit de stelbrief blijkt dat  de advocaat ik kwestie 
is/was.  
 

-2022 16:30 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:44 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 09:44 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer  
- Parketnummer: 

 

-2022 10:08 [GMT +2:00]   
melding afgemeld n.a.v. actie IVO en OM 
 

-2022 08:33 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2022 14:28 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 09:53 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2022 09:44 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
NB: de voorgeleiding is vandaag! De juiste advocaat moet dus met spoed 
op de hoogte gebracht worden. 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:29 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 11:29 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:   
 

 Heeft geen 
toegang tot een strafdossier, 
hij doet geen strafzaken? 

-2022 14:14 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
gebruiker  heeft op -22 genoemde raadsman 
opgevoerd.  
  
 

-2022 08:48 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2022 18:03 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 16:55 [GMT +2:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van FB-STRAF  
 

-2022 16:04 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 

  



•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 11:42 [GMT +2:00]   
 

KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2022 11:29 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:42 

Landelijk 
DienstenCentru
m voor de 
Rechtspraak 
(LDCR) 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 09:42 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
Deze advocaat is ten 
onrechte gekoppeld aan de 
zaak. 
 
Dit is via de WA 
binnengekomen 

 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 5 
documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 10:02 [GMT +2:00]   
Via WA: 
Excuses voor de late reactie, maar  is  direct na jouw 
melding in parketnummer  ontkoppeld van dit dossier. 
 

-2022 15:22 [GMT +2:00]   
@KCC,  dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC 
om te sluiten. 
 

-2022 13:05 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2022 09:54 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 09:43 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding door naar LFB Straf. Advocaat verwijderen uit MS. 
Daarna melding naar OM 
 

-2022 09:42 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO  
 



Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:37 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:37 [GMT 
+2:00]   
Datalek 
Er is een e-mail ontvangen 
dat er stukken toegevoegd 
zijn in het pakketnummer, 
maar zij doet geen strafzaak,  
advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  
 
Zij hebben  op 
hun kantoor, graag met 

 

-2022 16:43 [GMT +2:00]   
Hierbij deel ik u mee dat  met het BAR-nummer  
niet meer onterecht is gekoppeld aan het dossier met het 
parketnummer   
 
Ik ga ervan uit dat u geen e-mails meer over dit dossier ontvangt. 
 

-2022 12:56 [GMT +2:00]   
Betreffende advocaat is ontkoppeld van dossier. 
 

-2022 14:42 [GMT +2:00]   
Graag routeren naar: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER:  
 

-2022 11:16 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-APPELCOLLEGES 
 
Link: 

 
 

-2022 11:08 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten naar: @CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER:  
 

-2022 10:37 [GMT +2:00]   
Graag  verwijderen 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:10 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 16:10 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. Ziet in de 
stelbrief dat er ook idd een 
ander gekoppeld moet 
worden.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 15:18 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
     Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
gebruiker :  heeft op -22 genoemde raadsman 
opgevoerd.       
 

-2022 09:55 [GMT +2:00]   
In overleg met  afgesloten.   
 

-2022 14:12 [GMT +2:00]   
Juiste advocaat is nu gekoppeld, melding sluiten, dit doorgegevens. 
 
Met  overleggen of de melding n u dicht mag? 
 

-2022 12:59 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

-2022 10:00 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 09:35 [GMT +2:00]   
@classic zie opmerking van  
 

-2022 08:44 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 

  



Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 16:39 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
 
Link:  
 

-2022 16:10 [GMT +2:00]   
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:30 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 15:30 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
 
Dit strafdossier is voor mijn 
broer, dezelfde voorletter en 
achternaam maar met BARnr 

 Dit gaat bijna 
maandelijks verkeerd. Aub 
corrigeren. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat: 

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 5 
documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 13:02 [GMT +2:00]   
Advocaat is ontkoppeld. 
 

-2022 07:59 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2022 15:43 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 15:36 [GMT +2:00]   
@ KCC/IVO Graag doorzetten. Alvast bedankt.  
 
Link:  
 

-2022 15:30 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 
 
NB: bij het horen van zijn achternaam wist ik al waarvoor hij belde. Kan 
hier geen structurele oplossing voorkomen? Zijn gegevens laten 



verwijderen bij de griffie/het OM (hij is geen strafadvocaat) zodat 
voortaan alleen de juiste  geselecteerd kan worden bijvoorbeeld? 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:52 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 09:52 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
 
Wij ontvangen stukken voor 
een advocaat die niet meer 
werkzaam is en geen 
strafzaken meer doet 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat: 
???????????????????? 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 5 
documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 16:41 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
 
Gebruiker  heeft op -2021 16:28:54 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

-2022 12:51 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

-2022 11:36 [GMT +2:00]   
Het OM mailt het volgende:  
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 11:12 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         

  



•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 10:44 [GMT +2:00]   
Routering; 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 10:09 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO Graag routeren naar FB-STRAF 
   
 

-2022 09:52 [GMT +2:00]   
************************* 
datalek*************************************** 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:11 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 15:11 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
 
Op ons kantoor is een 
strafdossie4r binnen 
gekomen van een advocaat 
stagiair die inmiddels geen 
advocaat meer is, wel willen 
wij dat in dit dossier de juiste 
advocaat gekoppeld wordt 
van ons kantoor 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:   
advocaat inmiddels gestopt 
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 5 
documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 11:42 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
Gebruiker  heeft op -2022 14:31:53 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

-2022 10:58 [GMT +2:00]   
 is gekoppeld,  in GPS ook, 

doorgegeven aan  secretaris, advocaat kan alles downloaden. 
 

-2022 21:14 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 

-2022 16:45 [GMT +2:00]   
OM heeft het volgende gemaild: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 16:12 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM  
 

-2022 16:02 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 

  



juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 15:21 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2022 15:11 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:54 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 16:54 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 16:41 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
Gebruiker  heeft op -2022 11:48:48 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

-2022 20:21 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Er waren nog geen documenten gedownload 
 

-2022 08:39 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 08:26 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM, melding doorgezet naar classic mijn strafdossier 
 

-2022 08:19 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 

  



•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 17:04 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2022 16:54 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:09 

Professionele 
partijen - overig 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 11:09 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
 
Het gaat om  die 
niet meer gesteld is 
advocaat, is ook niet meer te 
zien in LAT 

 ontvangt 
mails van verschillende 
rechtbanken dat er stukken 
aangevuld zijn in 
strafdossier. 
 
Als voorbeeld gaf zij het 
pakketnummer - 

 - Rechtbank Amsterdam 
In strafdossiers zie ik wel dat 
het aangevuld met stukken, 
in GPS zie ik wel dat  

 nog wel aangemeld is 
als advocaat. 
 
Heeft meerdere malen 
contact gehad met rb en het 
aangegeven, als nog gebeurd 
het. 
Zij stuurt ons een mail met 
de andere pakketnummers. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

-2022 14:36 [GMT +2:00]   
Ook ontkoppelt van  
 

-2022 13:38 [GMT +2:00]   
 graag  ook nog  ontkoppelen.... 

 
-2022 12:39 [GMT +2:00]   

Alleen deze in bijlage ??? *Gebeld met  en gemeld dat de 
eerdere nummers zijn ontkoppelt !! En dat ik deze laatste nog even door 
geef aan de techniek!! 
Geachte  
Aan het volgende strafdossier zijn vandaag een of meerdere documenten 
toegevoegd:  
Het betreft documenten in de volgende map: 
- 170 - Bijzondere raadkamer 
 

-2022 12:32 [GMT +2:00]   
Sender nl 
Date sent:  2022 12:16 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
CC: nl> 
Subject:    Re: SPOED  -   | 
inzake meldingsnummer:  
 
In vervolg op onderstaand bijgevoegd nog een bericht. 
 
Van: .nl> 
Datum:  2022 om 11:08 
Aan: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
CC: .nl> 
Onderwerp: SPOED -  | inzake 
meldingsnummer:  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Zoals zojuist telefonisch besproken met  van het servicecentrum 
doe ik u bijgevoegd een vijftal e-mailberichten (bijlagen) toekomen m.b.t. 
uploads in het (inmiddels niet meer actief zijnde) strafportaal van de heer 



 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier:  
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: rb Amsterdam 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 5 
documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: N.v.t. 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) N.v.t. 

 
 heeft zich echter per  2021 uitgeschreven van 

het landelijk advocatentableau. 
 
Zou u zo vriendelijk willen zijn de uitschrijving van  in uw 
rechtspraak systemen te verwerken zodat deze berichten niet meer 
worden gegenereerd? 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Office manager 
 
※ 
image001.jpg 
 
 
This e-mail message is confidential, or contains personal data that is 
protected under a professional duty of confidentiality, and is intended for 
use by the addressee only. It is unlawful to use, without prior consent 
from  (with registered offices at  

 registered in the Dutch 
Company Register under registration no.  , the contents of this 
e-mail, which includes the publication, copying, distribution and/or 
communication to third parties thereof. If you are not the intended 
recipient, please notify us immediately and delete this e–mail message 
(including any copies), as well as any attachments. All legal relationships 
with  shall be governed by Dutch law and be 
subject to the general terms and conditions of  

 These general conditions can be viewed at 
nl and will be provided free of charge upon request. 

 
De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk of kan persoonlijke informatie 
bevatten - beschermd door een beroepsgeheim - en is uitsluitend voor de 
geadresseerde(n) bestemd. Het is niet toegestaan om zonder 
voorafgaande toestemming van  (gevestigd te 



, ingeschreven 
bij de KvK onder nummer  de inhoud van deze e-mail te 
gebruiken, waaronder begrepen de openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking ervan aan derden. Er kunnen geen rechten 
worden ontleend aan de inhoud van deze e-mail. Indien deze e-mail niet 
aan u is gericht, wordt u verzocht om de afzender direct te informeren 
door het bericht te retourneren en het bericht en eventuele kopieën 
hiervan te verwijderen/vernietigen. Op alle opdrachten zijn de algemene 
voorwaarden van  van toepassing waarin 
onder meer de aansprakelijkheid wordt beperkt. De algemene 
voorwaarden zijn te vinden op onze website nl en 
worden u op uw verzoek direct toegezonden. 
 

-2022 11:55 [GMT +2:00]   
 is ontkopp 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
13:08 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 13:08 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Kreeg een no reply mail dat 
er stkken toegevoegd zijn, 
echter is advocaat niet 
werkzaam, ook geen 
gegevens in LAT, advocaat 
woont in  

-2022 16:57 [GMT +2:00]   
Betreffende advocaat is verwijderd bij zaak. 
 

-2022 14:08 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 13:19 [GMT +2:00]   
Routering 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 13:15 [GMT +2:00]   
In GPS zit geen stelbriel met de juiste advocaat, dus  Gegevens 
staan niet in LAT, advocaat verwijderen a.u.b.? 
 

-2022 13:08 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden.   



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:12 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:12 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:

  
Naam advocaat: 

 
 

BAR-nummer  
 

 
stukken 

ontvangen mijn strafdossier 
Hij doet geen strafrecht 

-2022 14:00 [GMT +2:00]   
Op verzoek van de BVC-er de melding doorgezet naar de medewerkers 
van de strafgriffie. Zie voor nadere toelichting het onderstaande e-mailtje. 
 

-2022 13:53 [GMT +2:00]   
Melding doorgezet naar de BVC-er van rechtbank Den Haag. 
 

-2022 08:50 [GMT +2:00]   
 nogmaals contact opgenomen met het RSC en gaf aan dat 

haar collega in de middag weer stukken heeft ontvangen, zi hoopt dat het 
probleem snel verholpen is. 
 

-2022 11:47 [GMT +2:00]   
Parketnumer  is dat niet voor FB den Haag.? 
 

-2022 10:25 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-APPELCOLLEGES 
 
Link: 

 
 

-2022 10:17 [GMT +2:00]   
@kcc-IVO Kwaliteit 
 

-2022 10:12 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:23 

Professionele 
partijen - overig 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:23 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
 
Ik krijg een notificatie over 
een strafdossier maar ik doe 
helemaal geen strafzaken. 
Het gebeurd wel vaker 
helaas, er is een 2e advocaat 
met bijna dezelfde 
achternaam. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:   
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 5 
documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 16:29 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
Gebruiker  heeft op -2022 09:37:24 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

-2022 17:30 [GMT +2:00]   
Doorgegeven en afgesloten.  
 

-2022 17:26 [GMT +2:00]   
in Mijn strafdossier is de advocaat verwijderd. Nu moet het nog gaan de 
kant van het OM verwijderd worden.  
 

-2022 12:14 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd bij zaak. 
 

-2022 16:13 [GMT +2:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 15:55 [GMT +2:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van  Melding is 
al aangemeld bij het OM  
 

-2022 15:46 [GMT +2:00]   

  



 
 

Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door 
gebruiker  
  
Gaarne een e-mailbericht versturen naar KCC-OM met het verzoek om het 
incident te routeren naar het lokale parket zodat de juiste advocaat 
geregistreerd kan worden in GPS. 
  
Vervolgens kan deze Topdeskmelding gerouteerd worden naar Team 
Beheer Mijn strafdossier zodat er een technische herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technische herstel kan het incident worden gesloten 
en/ of door RSC terugkoppeling aan advocaat. 
  
Ik heb de volgende handelingen verricht: 
 
•Het abonnement van de advocaat is reeds door gebruiker  
beëindigd in GPS 
•Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl  
 
 
 

 
 

-2022 13:42 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-Straf 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 

-2022 11:56 [GMT +2:00]   
Is dit niet voor FB MIdden Nederland. 
 

-2022 11:42 [GMT +2:00]   
Routering: FB-APPELCOLLEGES 
 
Link: 

 



 
-2022 11:38 [GMT +2:00]   

@KCC-IVO: Melding door naar LFB Straf om advocaat te verwijderen uit 
MS. Daarna melding door naar OM, advocaat verwijderen uit GPS. 
 

-2022 10:23 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 
 
MS en GPS gecontroleerd, dossier staat nu op naam van  

 In BAR-LAT vind ik alleen  
 met ongeveer dezelfde naam. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:04 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 14:04 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met ons 
op: 
 
Ik heb een drietal 
strafdossiers ontvangen die 
niet voor mij zijn bestemd 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 5 
documenten hoeft dit niet) 
- Welke documenten 
meerdere dossier voor 
andere advocaat 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 12:44 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
 Gebruiker  heeft op /2022 12:56:20 de 

genoemde raadsman opgevoerd. 
 Gebruiker  heeft op /2022 12:54:16 de 

genoemde raadsman opgevoerd. 
 Gebruiker  heeft op /2022 12:41:32 de 

genoemde raadsman opgevoerd.  
  
 

-2022 12:16 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Afgemeld. 
 

-2022 11:21 [GMT +2:00]   
@KCC, dossiers zijn gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar het RSC 
om te sluitren. 
 

-2022 08:36 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2022 08:03 [GMT +2:00]   
@classic-mijjn strafdossier: zie bericht van   
 

-2022 17:57 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 

  



incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven.  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.   
•Een e-mailbericht verzonden aan  @om.nl  
 

-2022 16:33 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 14:04 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 
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Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:41 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 15:41 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 17:26 [GMT +2:00]   
@KCC,  dossier is gearchiveerd, graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

-2022 19:14 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat.  
 
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS  
 

-2022 18:06 [GMT +2:00]   
Betrokkenheid van de verkeerd gekoppelde advocaat direct beëindigd. 
Even laten staan voor  
 

-2022 16:36 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 15:49 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO-Kwaliteit: graag oppakken 
 

-2022 15:41 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:48 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 15:48 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Dit strafdossier is voor mijn 
broer, dezelfde voorletter en 
achternaam maar met 
BARnr . Dit gaat bijna 
maandelijks verkeerd. Aub 
corrigeren. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, dan 
ook het volgende uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 
 

 

-2022 13:21 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Graag lokaal laten oplossen   
  
 

-2022 12:15 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Afgemeld. 
 

-2022 11:24 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om de 
melding te sluiten. 
 

-2022 08:21 [GMT +2:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 07:51 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van   
 

-2022 07:50 [GMT +2:00]   
Melding is ook aangemeld bij het OM 
 

-2022 18:50 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven.  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
 



•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.   
•Een e-mailbericht verzonden aan  @om.nl  
 

-2022 16:37 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 16:15 [GMT +2:00]   
@ KCC/IVO Graag doorzetten. Alvast bedankt.  
 

-2022 15:48 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 
 
NB:  eenzelfde melding aangemaakt:  
 
In MS lijkt het erop dat de fout al is hersteld maar ik weet het niet zeker, ik 
zie beide BARnrs van de broers. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:44 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 11:44 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer: 
Naam advocaat: 
BAR-nummer: 
 
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer  
- Parketnummer:  
 
 
Mijn Strafdossier, Deze zaak is 
niet van mij.  

-2022 17:09 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
 
Gebruiker  heeft op -2022 08:49:07 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

-2022 10:37 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Afgemeld. 
 

-2022 09:00 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Als de OM acties ook zijn afgerond kan de call gesloten worden lijkt mij? 
 

-2022 13:49 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 12:53 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van   
 

-2022 12:06 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 

  



  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 12:01 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 11:47 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, graag verder oppakken.  
 

-2022 11:44 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:03 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 14:03 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:   

 
BAR-nummer:   

-2022 16:19 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een ZM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit door de rechtbank op te laten pakken. 
 
Gebruiker  heeft op -2015 08:42:03 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

-2022 17:28 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

-2022 15:45 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2022 15:16 [GMT +2:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van  Melding is ook 
aangemeld ibj het OM  
 

-2022 15:14 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 



-2022 15:00 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 14:56 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

-2022 14:03 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:41 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 16:41 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Er is een reclasseringsrapport 
toegevoegd aan het strafdossier 
dat niet mijn client betreft maar 
een ander mij onbekend 
persoon. Mis ik nu zelf wat, en is 
dit document voor een andere 
advocaat bedoeld? 
 
Betreft:  
RAPPORT DMS , de 
naam in dit rapport  
betreft niet mijn client. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, dan 
ook het volgende uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 

-2022 10:08 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Goedemorgen, 
 
De betreffende rapportage was door een gebruiker handmatig geüpload in 
het verkeerde dossier. 
 
Ik heb gecontroleerd of de rapportage aanwezig is in de zaak waar deze 
wel bij hoort, dat is het geval. 
Ik heb vervolgens de rapportage uit de door u genoemde zaak verwijderd. 
 
Ik sluit hierbij de call af. 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
IVOM 
Servicedesk 2e lijn 
Functioneel beheer 
 

-2022 14:43 [GMT +2:00]   
Advocaat gebeld, document wordt verwijderd. Melding sluiten. 
 

-2022 13:57 [GMT +2:00]   
  Voor de Rb Alkmaar, gebeld, document wordt verwijderd,  

 
Betreft: -2022 RECL RAPPORT DMS  is een datalek,  

 gaat het met haar leidinggevende om hem te verwijderen. 
 

-2022 10:30 [GMT +2:00]   
Deze moet via het OM naar de rechtbank opdat zij daar kunnen bepalen of 
dit document inderdaad een datalek betreft.  
Indien dat zo is kunnen zij een verzoek indienen (oplosgroep PPO-Divos) 
om het te verwijderen onder het kopje datalek. 
Technisch herstel is onderdeel van het verwijderen proces. 
 



- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

-2022 10:23 [GMT +2:00]   
Het OM geeft het volgende aan: Je melding is geregistreerd onder 
nummer  Bewaar dit nummer als referentie 
 

-2022 10:08 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM. 
 

-2022 08:20 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat het 
betreffende document verwijderd kan kan worden uit GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•Het betreffende document wordt door het OM verwijderd.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 16:58 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 16:53 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO:  Routering datalek: FB-STRAF 

-2022 RECL RAPPORT DMS  de naam in dit rapport 
 betreft niet een cliënt van  

Onduidelijk is of dit rapport in plaats van een ander stuk is bijgevoegd dat 
voor  is bedoeld. Advocaat verwezen naar het OM. 
 

-2022 16:41 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 



 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J maar geen haast. 
 
NB: geen schermafdrukken opgevraagd, dit lijkt mij geen storing maar een 
fout bij het OM. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
13:43 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 13:43 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:   

-2022 16:43 [GMT +2:00]   
Het OM meldt het volgende: 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
 

 Gebruiker  heeft op -2022 10:34:40 de 
genoemde raadsman opgevoerd. 

 Gebruiker  heeft op -2022 14:39:12 de 
genoemde raadsman opgevoerd. 
 

-2022 10:35 [GMT +2:00]   
Deze 2 dossiers gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 

-2022 07:52 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 07:42 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER : zie opmerking van   
Aangemeld bij het OM  
 

-2022 17:24 [GMT +2:00]   
 is al op  2022 ontkoppeld door 

 (oorspronkelijk geregistreerd door  op -2022 
10:34) 

 is al op  2022 ontkoppeld door 
 (oorspronkelijk geregistreerd door  op 

2022 14:39) 
 
mail verzonden naar  

@om.nl> 

  



  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaken aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2022 14:09 [GMT +2:00]   
Verkeerde advocaat gekoppeld,  Collega's willen jullie naar deze melding 
kijken? Bedankt 
 

-2022 13:43 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Dit is de juiste advocaat:  



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:15 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 09:15 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Stukken/dossier is niet voor mij 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: dossier 
niet voor deze advocaat 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

-2022 12:32 [GMT +2:00]   
Voicemail ingesproken dat de juiste advocaat nu gekoppeld is. 
 

-2022 12:13 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat had nog niks gedownload 
 

-2022 10:58 [GMT +2:00]   
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van   
 

-2022 10:56 [GMT +2:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op -2022 (medewerker 
OM Amsterdam) 
einddatum gevuld door  op -2022 
 
mail verzonden naar  

@om.nl> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
 
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2022 09:45 [GMT +2:00]   
FB-straf: is op de hoogte gesteld . 
 
Link: 

 
 

-2022 09:40 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, graag verder oppakken.  
 

-2022 09:15 [GMT +2:00] :  
LET OP 
****************  wil status update 
ontvangen als de juiste advocaat gekoppeld 
is************************** 



 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:36 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 11:36 [GMT +2:00] 
  

parketnummer:   
  

 
 

  
Anummer:   
 

 
Documentnummer

 
Hof Den Haag 
 
Dit stuk heeft betrekking op 
verdachte,   
Dit stuk is aan het verkeerde 
dossier toegevoegd 
Advocaat verzoekt om dit stuk te 
verwijderen. 

-2022 11:33 [GMT +2:00]   
Deze melding is van  zie reactie van  abonnement wordt 
beëindigd en het dossier is gearchiveerd. Dus daarom sluit ik deze 
melding.  
 

-2022 10:55 [GMT +2:00]   
Kan iemand mij desnoods bellen want volgens mij kan deze (rommelige) 
melding gewoon worden gesloten? 
 
Komt binnen als datalek op een document wat niet correct blijkt te zijn 
Dan blijkt dat de advocaat die het meldt ten onrechte toegang tot dat 
dossier heeft wat wel een datalek is 
Abonnement wordt beeindigd en dossier gearchiveerd 
 
En dan kan het volgens mij worden gesloten 
 
Tenzij er een andere vraag voor ons naar boven komt kan ik hier verder 
niks meer mee doen 
 

-2022 12:56 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van het OM  
 

-2022 08:58 [GMT +2:00]   
dit is meer voor functioneel beheer of support 
 

-2022 07:39 [GMT +2:00]   
@lokaal, kunnen jullie hier iets mee? 
 

-2022 14:20 [GMT +2:00]   
Hoi  
 
Als het OM een melding sluit aan hun zijde dan mag de melding niet open 
blijven staan in de KCC-IVO-IVOM bak. Dat is een wachtbak voor 
meldingen waar het OM mee bezig is. Maar het OM is er nu niet meer 
mee bezig (ze hebben de melding gesloten/afgemeld aan hun kant. Graag 
verder gaan met de melding.  
 

-2022 13:19 [GMT +2:00]   



Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Graag lokaal laten oplossen   
  
 

-2022 14:57 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2022 14:52 [GMT +2:00]   
Deze melding moet naar het OM 
 

-2022 14:14 [GMT +2:00]   
Ok blijkbaar probeerde advocaat  aan te geven ten onrechte 
toegang tot zaak  te hebben 
Eerste stappen die moeten worden ondernomen is dat het OM zijn 
toegang intrekt en toegang verstrekt tot de correcte advocaat 
 
Ik heb het dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 

-2022 11:44 [GMT +2:00]   
@ KCC-IVO >> >> zie laatste drie RSC opmerkingen..... 
 

-2022 11:41 [GMT +2:00]   
Advocaat gesproken>>>  toegang toe !... maar 
ik sta client niet bij !! Graag terugkoppeling als e.e.a. is uitgevoerd!! 
 

-2022 11:27 [GMT +2:00]   
meneer de advocaat zojuist gebeld echter telefoon wordt niet opgenomen 
en er komt geen voicemail....later nogmaals proberen 
 

-2022 13:46 [GMT +2:00]   
Gebeld met  
 
Inmiddels is het inderdaad gewijzigd en staan nu de juiste stukken wel in 



het dossier   
 
Echter meld de advocaat ook toegang te hebben tot het dossier van ene 
verdachte   
Volgens  zou dit niet het geval moeten zijn. 
 
Graag  na 10.00 uur contact opnemen met  om het 
parketnummer van dossier  op te vragen. 
Meneer is vandaag vrij. 
 

-2022 13:25 [GMT +2:00]   
Na samenspraak met hof den haag komen we tot de conclusie dat dit 
document wel in dit dossier hoort 
Het genoemde document is de aankondiging om hoger beroep in te gaan 
stellen tegen de eerste aanleg zaak, en de zaaknummers komen overeen. 
 
Zaak  (1 cijfer verschil) hoort bij  en daar zitten geen 
verkeerde documenten in volgens hof den haag. 
 
Mocht de advocaat hier nog een andere lezing over hebben hoor ik die 
graag. 
 

-2022 15:10 [GMT +2:00]   
Aan Hof den haag gevraagd of dit document inderdaad verwijderd 
mag/moet worden 
 

-2022 15:33 [GMT +2:00]   
Graag routeren naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER  
 

-2022 16:53 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-APPELCOLLEGES 
Link: 

 
 

-2022 11:36 [GMT +2:00]   
In Mijn Strafdossier zijn de contactgegevens van het RSC opgenomen. De 
werking van Mijn Strafdossier is bekend en in hoger 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
14:54 Advocaten Vraag 

-2022 14:54 [GMT +2:00] 
  

Secretaresse van  
heeft gebeld en geeft aan dat zij 
geen inzage hebben in mijn 
strafdossier.  

 
 

-2022 14:54 [GMT +2:00]   
De advocaat staat niet gekoppeld. Daardoor kunnen zij het dossier niet 
inzien, doorverwezen naar het OM. 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
10:45 Advocaten Vraag 

-2022 10:45 [GMT +2:00] 
  

We ontvangen een strafdossier , 
maar deze is niet voor ons 
bedoeld 
 
Strafdossier 

 
RB Almelo 

-2022 10:45 [GMT +2:00]   
Dvb RB Overijssel Almelo 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:02 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:02 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 

 

-2022 14:36 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Ik denk dat de melding nu gesloten kan worden 
 

-2022 10:46 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2022 10:24 [GMT +2:00]   
ROUTERING:KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

-2022 10:02 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:17 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:17 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
verkeerd gekoppeld 
meneer doet geen strafzaken 
NB de naam van de aanmelder is 

 

-2022 13:59 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
 
Gebruiker  heeft op -2022 09:42:29 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

-2022 15:26 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Ik neem aan dat de melding nu gesloten kan worden 
 

-2022 14:03 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2022 13:38 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM, gerouteerd naar classic strafdossier 
 

-2022 11:20 [GMT +2:00]   
Meneer belt nog een keer om aan tegeven dat hij nu weer een notificatie 
heeft dat hij nu zelfs alle documenten inzien.  
Merneer wil de documenten niet inzien en gaat ze nu verwijderen. 
Waarschijnlijk is er nog een advocaat die  heet?  
 

-2022 10:48 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 

  



Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 10:18 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2022 10:17 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:26 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 15:26 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Hij kreeg een mail binnen dat er 
documenten zijn toegevoegd. 
Echter doet hij geen strafzaken. 

-2022 08:48 [GMT +2:00]   
Advocaat uit dossier verwijderd. 
 

-2022 16:39 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 15:43 [GMT +2:00]   
ROUTERING: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

-2022 15:26 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:00 Advocaten Vraag 

-2022 11:00 [GMT +2:00] 
  

De advocaat doet al enige tijd 
geen strafzaken meer, maar er is 
nu toch een dossier toegevoegd, 
waarom is dat? 

-2022 11:00 [GMT +2:00]   
Kan een fout zijn van de rechtbank, mevrouw doorverbonden naar de 
rechtbank om het uit te zoeken 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
11:14 Advocaten Vraag 

-2022 11:14 [GMT +2:00] 
  

er is vorig jaar al een fax 
gestuurd dat een andere 
advocaat het overneemt maar 
dat is nog steeds niet gedaan 

-2022 11:14 [GMT +2:00]   
doorverwezen naar het OM omdat het geen zaak is bij de rechtbank 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:50 Advocaten Serviceverzoek 

-2022 11:08 [GMT +2:00] 
  

Zaakdossier  
 

 
-2022 14:50 [GMT +2:00] 

  
Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Ik  heb deze zaak 
overgenomen van mijn collega 

  die 
donderdag ons kantoor verlaat. 
Ik kan het dossier inzien maar hij 
gek genoeg ook nog. Klopt dit 
wel en kan ik uiterlijk woensdag 
een terugkoppeling krijgen? 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, dan 
ook het volgende uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 

-2022 15:03 [GMT +2:00]   
Kwaliteit heeft deze melding gesloten. 
 

-2022 13:51 [GMT +2:00]   
Mevrouw belt terug, onderstaande doorgegeven  bericht 09:34) 
 

-2022 11:10 [GMT +2:00]   
Gebeld met aanmelder  > voice mail. 
 

-2022 09:34 [GMT +2:00]   
Voor zover ik kan zien is de koppeling -2022 beëindigd. Als het goed 
is zou  er nu niet meer bij moeten kunnen. 
 

-2022 15:41 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
(ik heb hem nog even op serviceverzoek staan, het lijkt (nog) geen 
veiligheidsincident te zijn. Wel graag even checken wat er gaande is). 
 

-2022 15:06 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten  
 
Beide advocaten zijn gekoppeld aan strafdossier  
GPS  MS portaal beide. 
 

-2022 14:50 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 
 
@Kwaliteit: in GPS zie ik dat -2022 gesteld 
was en  per vandaag -2022, dus dat lijkt me goed. Echter 



- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

in MS zie ik voor dit parketnummer dat voor  het dossier ook 
vandaag is aangevuld rond dezelfde tijd dat het aan haar initieel verstrekt 
is. Dat lijkt me niet goed. Zij zegt een flink aantal zaken van hem over te 
gaan nemen en gaf deze als voorbeeld. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:07 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 15:07 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer  

-2022 09:15 [GMT +2:00]   
Mijn strafdossier  gearriveerd na opschoning  
 

-2022 15:31 [GMT +2:00]   
 is nu nog gekoppeld in GPS, maar dat is ook nog 

zichtbaar in mijn strafdossier. 
 is nu nog gekoppeld in GPS, en ooj in mijn 

strafdossier. 
Naam advocaat  
 
Maandag checken of ze verwijderd is tot de beëdiging? 
 

-2022 14:51 [GMT +2:00]   
Typfout in parketnummer moet zijn  
 
Zaken zijn verwijderd bij advocaat. 
 

-2022 15:42 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 15:19 [GMT +2:00]   
FB-STRAF 

  
 

-2022 15:17 [GMT +2:00]   
ROUTERING: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 



 
 

-2022 15:07 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
Deze mevrouw wordt pas aanstaande vrijdag beëdigd als advocaat en 
heeft dus nog geen toegang tot MS, of een advocatenpas. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:08 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 16:08 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 14:53 [GMT +2:00]   
Advocaat uit zaak verwijderd. 
 

-2022 16:35 [GMT +2:00]   
Tekst TOPdesk 
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 
 
  
 

-2022 16:24 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

-2022 16:20 [GMT +2:00]   
ROUTERING: 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

-2022 16:08 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
13:11 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 13:30 [GMT +2:00] 
  

Zaakdossier  
 - OM Zitting DH. - 

Vik.Dig. niet aangevinkt. 
Zaakdossier  

 - Dagvaarding DH - 
Vik.Dig. niet aangevinkt. 
Zaakdossier  

 - CVOM - Vik.Dig. 
aangevinkt. 
Zaakdossier  

 - OM Zitting DH. 
- - Vik.Dig. aangevinkt. 
 

-2022 13:11 [GMT +2:00] 
  

op ons kantoor ontvangen wij 
stukken voor een kantoorgenoot 
die geen advocaat meer is? 
dit is ook al bij de NOVA gemeld 
maar nog steeds worden er 
dossiers en veilige e-mails naar 
deze kantoorgenoot gestuurd? 

-2022 15:06 [GMT +2:00]   
Advocaat bij de 4 zaken verwijderd. 
 

-2022 17:41 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 16:50 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM, doorgezet naar CLASSIC STRAFDOSSIER 
 

-2022 15:59 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 15:08 [GMT +2:00]   
Routering: FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

 telefonisch gesproken en doorgegeven 
 

-2022 13:59 [GMT +2:00]   
Routering: 
Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 



 
-2022 13:34 [GMT +2:00]   

Sender: .nl 
Date sent:  2022 1:31 PM 
To: @rechtspraak.nl 
Subject: meldingsnr:  
 
Zoals afgesproken Van: "KCC (AP Den Haag)" @om.nl> 
Datum:  2022 11:47 
Aan: "Administratie Hof-Recht Advocaten 

nl)" 
.nl> 

Onderwerp: FW: Stukken toegevoegd aan verkeerd strafdossier 
Geachte heer/mevrouw. 
 
Wij kunnen niet raadplegen op zaken op naam van een raadsman/vrouw. 
Derhalve kan ik ook niet aan dat verzoek voldoen. 
 
Bij de zaak met parketnummer  staat  geregistreerd 
sinds  2021 en is de zaak strafrechtelijk afgedaan dmv 
Opvolgen aanw. inst.. 
Bij de zaak met parketnummer  staat  
(nog) geregistreerd, de zaak is op de PR geweest met een uitspraak: Een 
taakstraf voor de duur van 40 uren subsidiair 20 dagen hechtenis met 
aftrek overeenkomstig. Voor deze zaak heb ik zojuist  
zijnde betrokkenheid beeindigd. 
 
Met vriendelijke groet 

 
Medewerker Verwerken en Behandelen 
Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Den Haag 

 
www.om.nl 
 
 
Van: Administratie Hof-Recht Advocaten < > 
Verzonden:  2022 16:17 



Aan: KCC (AP Den Haag) @om.nl> 
Onderwerp: Stukken toegevoegd aan verkeerd strafdossier 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Vanochtend zijn er meerdere e-mails binnengekomen dat er stukken zijn 
toegevoegd aan verschillende strafdossiers van advocaat  

 Het zou echter niet meer moeten kunnen 
dat er stukken in een digitaal advocatendossier van haar worden 
toegevoegd, want zij is per  2022 geen advocaat meer. Wij 
kunnen niet meer in haar digitale advocatenportaal en zij kan er zelf ook 
niet meer in. 
 
Het kan zijn dat de zaken zijn overgenomen door een andere advocaat 
binnen Hof-Recht Advocaten. Zou u daarom kunnen kijken om welke 
zaken het precies gaat en zou u dit terug willen mailen? Parketnummers 
kunnen wij hier namelijk niet herleiden naar specifieke zaken. Het gaat om 
strafdossiers:  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Receptie Hof-Recht Advocaten 
Den Haag 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet 
de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
Openbaar Ministerie 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
14:04 Advocaten Vraag 

-2022 14:04 [GMT +2:00] 
  

, advocaten, collega gaat weg, 
Mijn strafdossier,  

 niet gekoppeld 
ondanks de stelbrief 

 niet gekoppeld 
ondanks de stelbrief 
 

 niet gekoppeld 
ondanks de stelbrief 

-2022 14:04 [GMT +2:00]   
OM onttrekken andere advocaat, beide hangen er nu aan, mevrouw stuurt 
een e-mail naar het OM 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 110

RSC meldingen 621 - 640



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:58 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 12:02 [GMT 
+2:00]  

  
Zaakdossier  

 
RB LIM - MV - Loc. 
Maastricht. 
 
Werkkopie - PV van 
bevindingen -2021 
Documentennummer: 

 
Versie:  
 

-2022 11:58 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met 
ons op: 
 
Zie ingekomen e-mail 
openbaarministerie 
Limburg, advocaat heeft 
stuk(ken) ontvangen wat 
niet in het dossier hoort 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 

-2022 12:20 [GMT +2:00]   
in overleg met collega  heb ik de melding afgesloten 
 

-2022 10:55 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
genoemd document heeft de indicatie 'verwijderd' gekregen en zal met een 
eerstvolgende batch definitief worden verwijderd. 
 

-2022 15:00 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 14:33 [GMT +2:00]   
S.v.p. via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB 
Analyse IVO Rechtspraak | HW d.d. -2022 
Document(en)  s.v.p. verwijderen uit GPS en MijnStrafDossier. 
 

-2022 13:36 [GMT +2:00]   
FB-straf: zie melding : zieo ok bijlage. Ik vermoed dat er meer koppelingen 
met de advocaat zijn .  
 
Parketnummer:  
Documentnaam: PV van bevindingen -2021 
Naam verdachte:   
 

 
 

-2022 13:18 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 13:11 [GMT +2:00]   
Sender: @om.nl 
Date sent: , 2022 12:57 PM 
To: @rechtspraak.nl'" @rechtspraak.nl> 



Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 
5 documenten hoeft dit 
niet) 
- Welke documenten: 
parketnummer zie mail OM 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

Subject:  
 
Beste collega, 
 
Bijgevoegd de e-mail van de raadsvrouw om het stuk PV van bevindingen 

 te verwijderen uit het portaal. 
Gaarne een reactie over de voortgang. Mochten er naar aanleiding van dit 
schrijven nog vragen zijn dat hoor ik graag van u. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Coördinator Administratie 
 
Openbaar Ministerie Limburg 
Administratie 
Klant Contact Centrum 

 
 

Kamer  
 
 

 
@om.nl 

www.om.nl 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 
 
Openbaar Ministerie 
 



This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands 
Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
 
Netherlands Public Prosecution Service 
 

-2022 11:58 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:35 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 11:35 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met 
ons op: 
 
Ik ben geen strafadvocaat 
en krijg een notificatie over 
stukken in MS, deze zijn 
waarschijnlijk bedoeld voor 
advocaat  Ik 
heet  hij heet 

 Moet ik hem alvast 
informeren? 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

-2022 11:37 [GMT +2:00]   
@RSC: advocaat is verwijderd bij MSD. Melding staat nu nog open bij het 
OM  
 

-2022 11:35 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

-2022 08:18 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: Zie opmerking van   
 

-2022 16:23 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker  
  
Dit incident hoeft niet naar KCC-OM omdat de OM gebruiker zelf al de juiste 
advocaat heeft geregistreerd. 
  
Deze Topdeskmelding gaarne routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er een technische herstel kan worden uitgevoerd. Na het technische 
herstel kan het incident worden gesloten en/ of door RSC terugkoppeling 
aan advocaat. 
  
Ik heb de volgende handelingen verricht: 
 
•Het abonnement van de advocaat is reeds door de OM gebruiker beëindigd 
en de OM gebruiker heeft de juiste advocaat geregistreerd in GPS 
•Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

-2022 12:14 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 12:11 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten naar LFB Straf. Advocaat verwijderen uit MS. 
Daarna melding naar OM, advocaat uit GPS verwijderen. 
 



-2022 11:35 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 
 
U mag de collega informeren maar dat hoeft niet, wij lossen dit op. 
Gecontroleerd in BAR-LAT, de juiste advocaat moet denk ik zijn:  

 In MS en GPS staat  



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:46 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 14:46 [GMT 
+2:00]   
Meneer krijgt 
notificatiemails maar dit 
zijn zaken voor zijn broer.  
 

 
 

 
 

-2022 12:46 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie

 
 
Gebruiker  heeft op 2022 11:06:46 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

-2022 11:36 [GMT +2:00]   
RSC: advocaat is verwijderd uit Mijn strafdossier. Melding staat ook nog bij 
het OM om aan die kant te verwijderen.  
 

-2022 11:32 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit de zaken. 
 

-2022 07:47 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 07:46 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van  Melding is ook 
aangemeld bij het OM 
 

-2022 16:39 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om OM datalekken die zijn veroorzaakt door 
gebruikers  inzake  en   inzake 

 
  
Gaarne een e-mailbericht versturen naar KCC-OM met het verzoek om het 

  



incident inzake  te routeren naar het lokale parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
 
Inzake  heeft de gebruiker al de juiste advocaat geregistreerd 
in GPS. 
  
Vervolgens kan deze Topdeskmelding gerouteerd worden naar Team Beheer 
Mijn strafdossier zodat er een technische herstel kan worden uitgevoerd. Na 
het technische herstel kan het incident worden gesloten en/ of door RSC 
terugkoppeling aan advocaat. 
  
Ik heb de volgende handelingen verricht: 
 
•Het abonnement van de advocaat inzake  is beëindigd in GPS 
•Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

-2022 14:55 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 14:49 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB Straf. Advocaat vewrwijderen uit MS 
en daarna melding naar OM, daar advocaat uit GPS verwijderen. 
 

-2022 14:46 [GMT +2:00]   
Kwaliteit graag doorzetten naar FB - Straf.  



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:31 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:31 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

-2022 10:35 [GMT +2:00]   
Advocaat is ontkoppeld. 
 

-2022 11:48 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen 
aan de zaak 
•Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2022 11:17 [GMT +2:00]   
FB-straf  
 
Link: 

 
 

-2022 10:51 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 10:31 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:09 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 16:26 [GMT 
+2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met 
ons op: 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

 
- BAR-nummer:   
- Parketnummer:   

 
 

-2022 16:09 [GMT 
+2:00]   
Sender: 

.com 
Date sent:  2022 3:22 
PM 
To: " @rechtspraak.nl'" 

@rechtspraak.nl> 
Subject: FW: Stukken 
toegevoegd aan 
strafdossier  
voor advocaat   

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals telefonisch 
besproken e-mail ik u met 
het volgende verzoek: mijn 
collega  
ontvangt dossiers van een 
ander advocaat  

-2022 10:19 [GMT +2:00]   
Gebeld werd niet beantwoord dus ik sluit de melding.  
 

-2022 10:17 [GMT +2:00]   
Gps zie ik dat advocaat  is gekoppeld en het dossier is 
door haar gedownload. In MS zie ik dat ook  staat alles op n.b. 
 

-2022 13:53 [GMT +2:00]   
aan  gevraagd, Moeten wij hier als RSC nu iets mee? Waarom is deze 
melding op RSC gezet? 
Met vriendelijke groet,  
 

-2022 12:59 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om 
dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie voor 
meer 
infomatie  

 
 
 
op -2022 8:15:36 is door  de adv opgevoerd 
 

-2022 14:40 [GMT +2:00]   
Advocaat is al ontkoppeld in Mijn Strafdossier, zie opmerking van  Het 
is nu wachten op afhandeling van OM. 
 

-2022 14:37 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 14:14 [GMT +2:00]   
@CLASSIC: Is er nog iets wat jullie moeten doen? Melding is al aangemeld bij 
IVOM.  
 

-2022 13:59 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 

  



Kunnen jullie dit z.s.m. 
ongedaan maken? 
 
Er is in het verleden eerder 
met jullie contact 
opgenomen maar geen 
gehoor. 
 
Mochten er nog vragen 
zijn, dan hoor ik het graag. 
Alvast dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Secretaresse | Secretary 
 
T  
E com 
 

 
 

 
.com 

 
This e-mail and any 
attachments are 
confidential and may also 
be privileged. If you are not 
the addressee, we kindly 
request that you notify us 
at the above telephone 
number and delete this e-
mail as well as any 
attachments thereto. 
Please do not copy, 
forward, disclose, or use 
this e-mail or any 

technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 12:49 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 

-2022 10:26 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Acties aan OM kant moeten nog? 
O.a. correcte advocaat koppelen 
 
Zie ook de opmerking van  
 

-2022 10:18 [GMT +2:00]   
BARnummer  
 

-2022 08:32 [GMT +2:00]   
Routeringen: 
Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

-2022 16:27 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding naar LFB Straf. Adovcaat verwijderen uit MS, daarana 
melding naar OM. Advocaat uit GPS verwijderen 
 

-2022 16:26 [GMT +2:00]   



attachments.  
 shall not be 

liable for any damage 
resulting from this e-mail. 
 

 is a 
limited liability company 
domiciled in Amsterdam 
and registered with the 
commercial register of the 
Chamber of Commerce, file 
number  All 
services are subject to the 
general conditions of  

 which 
contain a limitation of 
liability clause, are filed 
with the Amsterdam 
District Court, and are 
available at com. A 
copy will be sent upon 
request and free of charge. 
 
Van:  

com
> 
Verzonden:  

2022 11:48 
Aan:  

.com> 
Onderwerp: FW: Stukken 
toegevoegd aan 
strafdossier  
voor advocaat  

 
 
Hi  – Zie hieronder 
zoals besproken. Heel fijn 

Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: J / N  
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J / N 



dat je dit vandaag kunt 
oppakkenJ 
 
Groet, 

 
 
Van: 

@rechtspraak.nl 
@rechtspraak.nl> 

Verzonden:  
 2022 11:41 

Aan:  
com

> 
Onderwerp: Stukken 
toegevoegd aan 
strafdossier  
voor advocaat  

 
 
Geachte advocaat  

 
 
Aan het volgende 
strafdossier zijn vandaag 
een of meerdere 
documenten toegevoegd: 

 
Het betreft documenten in 
de volgende mappen: 
- 130 - OM zitting 
- 070 - Slachtoffer 
Het dossier is digitaal 
beschikbaar gesteld via het 
advocatenportaal Mijn 
Strafdossier. 
U logt in met uw 
Advocatenpas. De 



getoonde zaken zijn 
zichtbaar voor u en voor de 
personen die u heeft 
gemachtigd. 
 
Vier weken na het 
downloaden van het 
volledige dossier, en 
anders zes maanden nadat 
er voor het laatst een 
document is toegevoegd, 
wordt het dossier van het 
portaal verwijderd. Ook 
wanneer een verdachte 
van advocaat wisselt is het 
dossier niet langer 
beschikbaar. 
 
Dit is een automatisch 
verstuurde mail. Voor 
verdere vragen verwijzen 
wij u graag naar het 
Rechtspraak 
Servicecentrum, telefoon 

 bereikbaar 
maandag t/m donderdag 
van 8.00 uur tot 20.00 uur 
en op vrijdag van 8.00 uur 
tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad 
voor de rechtspraak, de 
rechtbanken, de 
gerechtshoven en de 
bijzondere colleges vindt u 
op www.rechtspraak.nl. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
8:25 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 08:25 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
Mevrouw heeft 5 mails 
ontvangen dat er een 
nieuwe zaak klaar staat, 
maar mevrouw doet geen 
strafzaken. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 16:33 [GMT +2:00]   
IVO zegt: 
De Advocaat is ingelicht door het OM. 
Je mag de melding afmelden met de informatie die door het OM is 
aangeleverd, als extra info. 
 

-2022 12:15 [GMT +2:00]   
Ik heb  gevraagd toe te lichten wat er bedoeld wordt met 'gebruiker is op 
de hoogte' in memo  Wordt bedoeld dat de aanmelder advocaat  

op de hoogte is gesteld?  
 

-2022 10:58 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om 
dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie voor 
meer 
infomatie  

 
 
op  door  opgevoerd 
 
gebruiker is op de hoogte 
 

-2022 14:46 [GMT +2:00]   
Betrffende advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

-2022 14:02 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 12:51 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.  
 

-2022 10:17 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 

  



worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 08:55 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 08:48 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag in behandeling nemen. Dank  
 

-2022 08:25 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
17:18 Advocaten Vraag 

-2022 17:18 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 10:20 [GMT +2:00]   
 is de advocaat van de verdachte. 

 
 is gevolmachtigde van het slachtoffer, dus die van  moet een 

e-mail sturen naar @om.nl om te stukken te krijgen, de OvJ 
moet daar toestemming voor geven zegt het OM. 
De secretaresse gebeld en die doorgegeven, melding sluiten. 
 

-2022 17:24 [GMT +2:00]   
Hoi, MS en GPS zie ik niet dat deze advocaat is gekoppeld.  
Wil je nog even nagaan? dank je wel 
 

-2022 17:18 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
12:16 Advocaten Vraag 

-2022 12:16 [GMT 
+2:00]   
Mw. geeft aan dat er 
stukken van een strafzaak 
bij haar terecht zijn 
gekomen waarvan ze denkt 
dat dit niet de bedoeling is, 
maar ze weet het niet 
100% zeker.  

-2022 12:16 [GMT +2:00]   
Mw. doorverbonden met de afdeling Straf in Gelderland, zij moeten eerst 
kijken of zij nu wel of niet de stukken moet hebben.  



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:10 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:10 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met 
ons op: 
melding dat er stukken zijn 
toegevoegd, maar adv. is 
niet meer werkzaam als 
advocaat. Ik heb hierover 
eerder gebeld.  
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
(beëindigd) 
- BAR-nummer: 

 
- Parketnummer

 

-2022 15:45 [GMT +2:00]   
 Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een ZM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met de rechtbank op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
 
Gebruiker  heeft op -2015 17:07:12 de genoemde raadsman 
opgevoerd.  
  
 
  
 

-2022 12:55 [GMT +2:00]   
@RSC, melding staat nog open bij het OM  
 

-2022 08:51 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 09:55 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 09:29 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 16:02 [GMT +2:00]   



FB-straf  
 
Link: 

 
 

-2022 15:46 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar FB-STRAF. Alvast bedankt. 
 

-2022 10:10 [GMT +2:00]   
Zie ook  
 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: J / N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J / N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:49 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 11:49 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met 
ons op: 
 
wij hebben een strafdossier 
ontvangen van een 
advocaat die niet meer bij 
ons werkt en ook geen 
advocaat meer is, 
waarschijnlijk is dit dossier 
voor haar zus  
die wel advocaat is? 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

 
- BAR-nummer: ??? 
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 
5 documenten hoeft dit 
niet) 
- Welke documenten: data-
lek 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 11:04 [GMT +2:00]   
@RSC: melding staat ook nog open bij het OM.  
 

-2022 08:54 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 13:44 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2022 13:39 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van   
 

-2022 10:22 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 09:57 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: zie printscreen, komt wel voor in GPS 
 

-2022 13:40 [GMT +2:00]   
Het vermelde parketnummer klopt niet, want deze komt niet voor in GPS. 
 

-2022 13:29 [GMT +2:00]   
FB-straf 
 
Link: 

 



 
-2022 13:00 [GMT +2:00]   

@ kcc-ivo Kwaliteit 
 

-2022 12:51 [GMT +2:00]   
Misschien deze dan ??? 

 
Geboortedatum 

 
BAR-nummer 

 
Arrondissement van vestiging 
Rotterdam 
 

-2022 11:49 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:57 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 11:57 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met 
ons op: 
 
Ik heb een strafdossier 
ontvangen die niet voor mij 
is 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  

 
 
 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met openen 
documenten (bij meer dan 
5 documenten hoeft dit 
niet) 
- Welke documenten: data-
lek 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

-2022 08:50 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 13:45 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen 
aan de zaak 
•Een e-mailbericht is verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

-2022 13:34 [GMT +2:00]   
FB-straf  
 
Link: 

 
 

-2022 13:01 [GMT +2:00]   
@ kcc ivo kwaliteit 
 

-2022 11:57 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:36 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 11:36 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 08:49 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 08:30 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen 
aan de zaak 
•Een e-mailbericht is verzonden naar @rechtspraak.nl 
 
 
  
 

-2022 13:26 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 

-2022 12:24 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 

-2022 11:36 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
11:17 Advocaten Vraag 

-2022 11:17 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met 
ons op: 
 
Zie  
 
Klant heeft gisteren een 
bericht gekregen van de 
Raad van rechtsbijstand.  
Het probleem is nog steeds 
niet opgelost. Nog steeds 
de verkeerde advocaat die 
vermeld wordt. 

-2022 13:21 [GMT +2:00]   
Advocaat uis gewoon ointkoppeld. In GPS advocaat ook niet meer aan de 
zaak gekoppeld. 
 

-2022 11:17 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
@ kwaliteit: zouden jullie het weer willen uitzetten? 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
13:23 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 13:23 [GMT 
+2:00]   
Met welk probleem neemt 
de advocaat contact met 
ons op: 

 is niet meer 
gesteld in onderstaande 
zaken, svp verwijderen.  
 
 
Uitvraagscript 
- Naam 
advocaat:   
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 
 

-2022 10:48 [GMT +2:00]   
Deze 5 dossiers gearchiveerd voor dit barnummer 
Als het OM hun acties ook hebben gedaan mbt de koppeling van de 
advocaat aan deze zaken denk ik dat deze melding kan worden gesloten 
 

-2022 11:08 [GMT +2:00]   
M.i. kan de melding dan naar Team Beheer Mijn Strafdossier 
 

-2022 09:27 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding graag terug naar LFB Straf 
 
In MS zie ik de advocaat gewoon staan bij actieve zaken. Volgens mij moet 
daar dan het abonnement worden opgeheven en dan is het goed.  
 
Dan hoeft de melding iig niet naar het OM. 
 

-2022 15:20 [GMT +2:00]   
Is ook bekend wanneer betreffende advocaat voor het laatst nog stukken 
heeft ontvangen in de vermelde zaken? 
Hij is namelijk nu niet meer actief in een van de zaken. 
 

-2022 15:07 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 

-2022 13:30 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten naar LFB Straf. Advocaten verwijderen uit 
MS in bovenstaande dossier. Daarna melding naar OM, advocaat uit gps 
halen in bovenstaande zaken 
 

-2022 13:23 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:12 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 16:12 [GMT 
+2:00]   
Datalek! Email notificatie, 

 betreft  map 
130 om zitting. Graag juiste 
advocaat koppelen.!! 

-2022 11:56 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie

 
 
Gebruiker heeft op -2021 11:33:37 de genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

-2022 10:40 [GMT +2:00]   
Als ik een dossier moet gaan archiveren heb ik naast een zaaknummer ook 
een barnummer nodig 
 
 Bij  zie ik  ... moet ik dat dossier voor dat BARnummer 
archiveren of is dat inmiddels wel de correct gekoppelde advocaat? 
 

-2022 13:52 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2022 12:54 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking  is ook aangemeld bij het 
OM  
 

-2022 08:45 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         

  



 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 16:13 [GMT +2:00]   
@kcc-ivo kwaliteit graag oppakken. 
 

-2022 16:12 [GMT +2:00]   
Bedankt voor uw melding ik ga het doorzetten naar de griffie en daarmee 
moet het zich dan op lossen. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:56 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:56 [GMT 
+2:00]   
Datalek verkeerde 
advocaat  gekoppeld 

  
 

-2022 11:56 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie

 . 
 
Gebruiker  heeft op -2022 10:46:44 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

-2022 09:00 [GMT +2:00]   
aangepast, melding sluiten 
 

-2022 20:48 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor  
Als het OM de koppelingen heeft hersteld of daarmee bezig is kan deze 
melding volgens mij gesloten worden 
 

-2022 09:56 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO  

  met nummer  ten onrechte gekoppeld 
aan deze zaak. 
Moet zijn   
Zie stelbrief van -22 In gps!  
 

-2022 09:51 [GMT +2:00]   
Advocaat gebeld  meneer geeft aan dat hij   met 
nummer  is gekoppeld aan de ze dossier. Maar hij heeft zich niet 
gesteld in deze zaak en kent de cliënt ook niet. heeft stelbrief advocaat 
geopend en daar ziet hij dat  zich heeft 
gesteld.  
 

-2022 10:13 [GMT +2:00]   
Geen verstrekt dossier gevonden voor deze combinatie van zaaknummer en 
barnummer 

  



Ofwel er is geen herstelactie nodig van ons, of het zaaknummer is verkeerd? 
 
Dit BArnummer heeft teveel verstrekte dossiers om een aanname te kunnen 
doen welke bedoeld zou kunnen zijn 
 

-2022 15:51 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2022 15:45 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIE: zie opmerking van   
 

-2022 12:15 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 11:05 [GMT +2:00]   
 FB-STRAF  
Link: 

 
 

-2022 10:56 [GMT +2:00]   
@ KCC IVO Kwaliteit>> STRAF verkeerde advo gekoppeld moet zijn 

 maar aanmelder   krijgt 
notificatie mails. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:04 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 09:04 [GMT 
+2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 12:13 [GMT +2:00]   
melding gesloten; advocaat niet geïnformeerd 
 

-2022 16:23 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 09:29 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 09:19 [GMT +2:00]   
FB-straf  

 
 

-2022 09:13 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 
Advocaat geeft aan dit vaker te hebben gemeld. 
Zie bijvoorbeeld: 
 

 
 

 
Advocaat melde eerder: 
Ik heb contact opgenomen met  (zie cc), omdat ik 
regelmatig post en vooral e-mails ontvang waarvan ik vermoed dat deze 
voor haar bedoeld zijn. 

 is werkzaam bij  Haar 
A-nummer is  



 
-2022 09:05 [GMT +2:00]   

Sender: nl 
Date sent:  2022 9:01 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  Fwd: Strafdossier  is digitaal verstrekt 
aan advocaat  
 
Onze referentie:  () 
Zoals telefonisch besproken hierbij onderstaande e-mail. Deze e-mails 
ontvang ik regelmatig en zijn niet voor mij bedoeld, maar voor  

 advocaat te Amsterdam. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[
] 
 
 
T   W  
 
 
[  
 

 

 
 
 
Disclaimer 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie 
bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie 
door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet 
gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u 
niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is 
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van 
deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht 

  

  

  



terug te sturen en het origineel te vernietigen. Op onze dienstverlening zijn 
onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze 
aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een 
exemplaar worden toegezonden. 
 

 is ingeschreven bij de Kvk onder nr.  
 
Van: " @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
Datum:  2022 08:51 
Aan: nl 
Onderwerp: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan advocaat 

 
 
Geachte advocaat  
 
Het volgende strafdossier is digitaal verstrekt: 
- Strafdossier met parketnummer  
 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal Mijn 
Strafdossier. U logt in met uw Advocatenpas. De getoonde zaken zijn 
zichtbaar voor u en voor de personen die u heeft gemachtigd. 
 
Vier weken na het downloaden van het volledige dossier, en anders zes 
maanden nadat er voor het laatst een document is toegevoegd, wordt het 
dossier van het portaal verwijderd. Ook wanneer een verdachte van 
advocaat wisselt is het dossier niet langer beschikbaar. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen wij u 
graag naar het Rechtspraak Servicecentrum, telefoon  
bereikbaar maandag t/m dond 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:03 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 15:03 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 13:28 [GMT +2:00]   
ik heb de melding gesloten 
 

-2022 11:49 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat had nog geen documenten gedownload 
 
Volgens mij kan de melding nu gesloten worden 
 

-2022 09:07 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 16:19 [GMT +2:00]   
Fb-straf  
 
Link: 

 
 

-2022 15:26 [GMT +2:00]   
@ KCC IVO Kwaliteit>> STRAF verkeerde advocaat gekoppeld 
 

-2022 15:03 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
8:49 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 14:51 [GMT 
+2:00]   

 
 

Status advocaat: Geschrapt 
Begindatum status 
advocaat: -2021 
 

-2022 08:49 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

-2022 08:20 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2022 15:50 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2022 15:07 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: zie de aangevulde info hierboven. 
 

-2022 13:46 [GMT +2:00]   
Is ook bekend wat de naam is van de advocaat die ontkoppelt moet worden? 
 

-2022 11:10 [GMT +2:00]   
FB-straf  
 
Link: 

 
 

-2022 09:37 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorzetten naar Straf FB, alvast bedankt. 
 

-2022 08:49 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 



Deze meneer is geen advocaat meer, BAR-nummer staat ook niet meer in de 
LAT dus hij moet verwijderd worden van dit dossier 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:23 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2022 10:23 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
Verdachte   
 
Notificatiemail stukken 
toegevoegd, in  

, maar welk stuk? 
  zij  is geen advocaat meer, 
werkt nu bij het OM 
We bellen wekelijks met 
het OM, zij hangt nog 
steeds aan allee zaken.  

-2022 09:39 [GMT +2:00]   
Datalek opgelost door OM. 
 

-2022 16:09 [GMT +2:00]   
Mail naar @om.nl gestuurd om dit uit te zoeken en op te 
(laten) pakken. 
 

-2022 11:28 [GMT +2:00]   
Routering: FB-STRAF  gesproken en doorgegeven 
Link: 

 
 

 gesproken en doorgegeven 
 

-2022 11:20 [GMT +2:00]   
@KCC IVO  @KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-
STRAF 
 

-2022 10:30 [GMT +2:00] :  
Ondanks dat de advocaat zich onttrokken heeft uit alle zaken, komen er nog 
steeds notificatiemails in meerder zaken, in mijn strafdossier staan nog 42 
zaken actief, allemaal afmelden a.u.b, mega datalek. De secretaresse is er 2 
maanden wekelijks druk mee. 
 
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

-2022 10:23 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 

 
Verdachte   

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 111

RSC meldingen 641 - 670



Eerstelijns 
melding 

2022-
12:08 Advocaten Vraag 

2022 12:08 [GMT +2:00]

Het OM in Amsterdam
kan 

 met BAR-
nummer  niet vinden.
Het OM heeft haar naar ons
doorverwezen dat wij dit
moeten oppakken.

2022 12:21 [GMT +2:00] 
Iom  Secretaresse  gaat om bellen. Wij kunnen niets mee doen.

21-06-2022 12:08 [GMT +2:00] 
Ik kan hem gewoon vinden in het LAT. Waarom het OM dat niet kan weet
ik niet.
Mw. had een persoonlijk tel.nr. van de collega bij het OM en gaat
nogmaals bellen om te kijken wat er dan verkeerd gaat en of ze wel goed
zoekt.

Is er iets dat ik nog niet weet of had kunnen doen m.b.t. dit probleem? 
@  kan dit opgelost worden of worden doorgezet naar IVO?  

Tweedelijn
s melding 

2022-
 14:08 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 14:15 [GMT +2:00]

Zaakdossier

In GPS staan 2 advocaten 
vermeld: 

 
 

Aan beide advocaten is dit 
dossier digitaal verstrekt.  

2022 14:08 [GMT +2:00]

Volgens standaard oplossing:
Met welk probleem neemt de
advocaat contact met ons op:

Uitvraagscript 
- Naam advocaat:

 

2022 10:43 [GMT +2:00] 
#kwaliteit: melding afgemeld; niet teruggekoppeld aan klant

2022 10:22 [GMT +2:00] 
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer

Aangezien het OM aangeeft hun acties gedaan te hebben neem ik aan dat 
de melding nu gesloten kan worden 

2022 14:57 [GMT +2:00] 
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat
worden gegeven.
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.

De volgende handelingen zijn verricht: 

•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.
•Een e-mailbericht verzonden aan 



- BAR-nummer  
- Parketnummer  
 
Mijn strafdossier, ik heb me in 
deze zaak niet gesteld. 
Verkeerde advocaat hangt hier 
dus aan? 
 
Datalek, 

 
2022 14:37 [GMT +2:00]   

Bellen naar FB-straf 
 

 gesproken, ze was net afgemeld op het werk maar heeft gemeld 
dat  de melding wel ziet. 
 

2022 14:35 [GMT +2:00]   
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF 
 

2022 14:28 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2022 14:13 [GMT +2:00]   
※ 

 
 

2022 14:08 [GMT +2:00]   
Datalek,  Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 

Tweedelijn
s melding 

2022-
 10:57 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 10:57 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 12:29 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BARnummer 
Nog geen bestanden gedownload door de advocaat 
 

2022 15:03 [GMT +2:00]   
Routering: 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER (alleen als FB dit aangeeft) 
 

2022 14:48 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  



De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 
  
 

2022 13:53 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-Straf 
 
Link: 

 
 
*  gesproken omtrent routering. 
 

2022 12:41 [GMT +2:00]   
@KCC IVO< graag verder oppakken 
 

2022 10:57 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 11:26 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 11:26 [GMT +2:00] 
  

Strafrecht dossier aan mij 
gekoppeld gekregen. Foutief 
gekoppeld. 
Parketnummer:  
 
 

 
 
) 

 
Moet mogelijk gekoppeld 
worden aan:  

 
(=VERMOEDEN). Gebeurd 
vaker.  

2022 16:44 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker  heeft op 2022 11:11:20 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

2022 12:32 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor  
Nog niks gedownload door advocaat 
 

2022 12:49 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 12:35 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM 
 

2022 12:03 [GMT +2:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op 2022 11:11:20 
(medewerker OM Rotterdam) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  

 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 

  



EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

2022 11:46 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-Straf 
 
Link: 

 
 

2022 11:33 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO Graag doorzetten naar FB-Straf. Alvast bedankt.  
 

2022 11:26 [GMT +2:00]   
@  svp doorzetten naar KCC IVO. 

Tweedelijn
s melding 

2022-  
13:33 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 13:33 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Ik krijg een notificatiemail dat 
er stukken zijn toegevoegd 
maar dit is  
geen zaak van mij  
Ik heb mij hiervoor ook niet 
gesteld 

2022 12:03 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

2022 15:45 [GMT +2:00]   
Routering: 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER (alleen als FB dit aangeeft) 
 

2022 15:22 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 



 
2022 14:45 [GMT +2:00]   

Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 14:02 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2022 13:33 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
er staan 2 advocaten gekoppeld aan dit parket nummer en deze zijn beide 
vandaag aangevuld 

Tweedelijn
s melding 

2022-  
12:40 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 12:40 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Mevrouw heeft een 
strafdossier ontvangen maar 
doet geen strafzaken.  
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 

2022 16:43 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een ZM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
 
Gebruiker  heeft op 2022 16:23:13 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

2022 12:36 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor  
Nog niks gedownload door advocaat 
 

2022 07:39 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 



- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 07:32 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van  
 

2022 16:23 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2022 13:20 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
FB-STRAF 
 

2022 12:43 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, graag verder oppakken 
 

2022 12:40 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:31 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 15:31 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Ik heb een strafdossier 
ontvangen terwijl ik geen 
strafrecht doe 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: data-lek 

 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 12:45 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker  heeft op 2022 3:12:03 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

2022 12:56 [GMT +2:00]   
Geachte  
 
Het strafdossier met zaaknummer  hebben wij gearchiveerd. 
Inmiddels is  advocaat te  gekoppeld aan dit 
dossier. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

2022 12:54 [GMT +2:00]   
CONCEPT. 
 
Geachte  
 
Het strafdossier met zaaknummer hebben wij gearchiveerd. 
Inmiddels is  gekoppeld aan dit 
dossier. 
 
U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

2022 12:42 [GMT +2:00]   

  



Zaakdossier  
 

 
 

2022 12:34 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor  
Nog niks gedownload door advocaat 
 

2022 10:40 [GMT +2:00]   
Het OM geeft het volgende aan: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 09:49 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: Zie opmerking  tevens ook aangemeld 
bij het OM.  
 

2022 08:50 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 16:49 [GMT +2:00]   
FB-straf 
 
Link: 

 
 

2022 15:42 [GMT +2:00]   





datalek,  is 
waarschijnlijk met pensioen,  

 
Link: 

 
 

2022 11:58 [GMT +2:00]   
ROUTERING: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

2022 11:49 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2022 11:47 AM 
To: " @rechtspraak.nl'" @rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
Geachte mevrouw, 
 
Bijgaand de mailberichten die wij op ons mailaccount info@tanger.nl 
hebben ontvangen. 

 werkt niet bij ons kantoor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
Vestigingen: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Deze e-mail met eventuele bijlage(n) is vertrouwelijk en uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n). Omdat de inhoud wordt beschermd 
door een beroepsgeheim, 
is openbaar maken, verspreiden of gebruiken verboden indien u niet de 
beoogde ontvanger bent.  is geregistreerd in het 
handelsregister onder 
nummer Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing. Deze kunt u raadplegen op  
en worden op uw verzoek toegezonden. 
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitbetaald. 
 

2022 11:45 [GMT +2:00]   
De stelbrief is van  

 
 
Zaak is te zien in GPS, maar niet in verstrekken strafdossiers. 
 

2022 11:41 [GMT +2:00]   
Mail opgevraagd,  



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:35 

Rechtzoekende
n 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:35 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer: NB 
 
Mevrouw is geen advocaat 
meer (per mei geschrapt), 
heeft ook geen pas meer en 
weet haar A nummer 
niet  (meer)  
Ook geen strafrecht advocaat 
E-mails komen op haar oude 
werk email adres door.  
Email adres is 
: 

2022 12:40 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd voor de advocaat met BAR nummer  
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

2022 11:48 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 
08-07-2022 11:30 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 10:04 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2022 13:44 [GMT +2:00]   
@  Email staat in mijn tekst balk. 
Ik plak m in de rechtszoekende gegevens  
 

2022 12:48 [GMT +2:00]   
@  e-mail adres ontbreekt 
 

2022 09:35 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 

  



@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 

Tweedelijn
s melding 

2022-  
13:59 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 13:59 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Advocaat ziet dossier terug in 
haar strafdossier, die niet aan 
haar gekoppeld zou moeten 
zijn. 
parketnummer:  
moet verwijderd worden uit 
haar strafdossier. 
 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

2022 15:32 [GMT +2:00]   
Ik meld af , advocaat gesproken advocaat , ja daaaag ik heb mijn plicht 
gedaan door het melden van het datalek het OM zoekt het maar uit is niet 
mijn probleem.... 
 

2022 15:25 [GMT +2:00]   
Is toch al OMM melding van gemaakt?... 
 
 
Klopt, maar is afgemeld met het verzoek het via het parket op te nemen. 
 
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken. Zie voor meer 
infomatie 

 
 

2022 15:22 [GMT +2:00]   
Goedemiddag  
 
Als ik de melding zo lees, is het de bedoeling dat de info wordt 
doorgegeven aan de advocaat die het verzoek heeft gedaan. Blijkbaar is 
niet het juiste proces aangehouden en het OM geeft aan dat het via het 

  



parket moet lopen. 😊😊 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Frontoffice medewerker 
 
Frontoffice Centraal 

 
 

www.rechtspraak.nl 
Test  
  
 

2022 12:48 [GMT +2:00]   
aan P1 gevraagd, Moeten wij hier als RSC nu iets mee? Waarom is deze 
melding op RSC gezet? 
Met vriendelijke groet,  
 

2022 11:26 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om 
dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie voor 
meer 
infomatie 

 
 

2022 11:18:10 opgevoerd door gebruiker 
2022 9:21:50 beeindigd door gebruiker  

 
2022 09:27 [GMT +2:00]   

Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 09:06 [GMT +2:00]   
@  mijn strafdossier: zie opmerking van  is tevens 
aangemeld bij het OM.  
 

  



2022 15:19 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 14:49 [GMT +2:00]   
ROUTERING: KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

2022 13:59 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
MW HOEFT GEEN TERUGKOPPELING ALS HET DOSSIER VERWIJDERD IS. 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:   N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:16 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 16:16 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Ik krijg een notificatie over 
Mijn Strafdossier maar ik ben 
geen strafadvocaat, de naam 
van de client is wel gelijk aan 
de naam van een client van mij 
maar dat betreft geen 
strafzaak. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 10:49 [GMT +2:00]   
@KKC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

2022 07:37 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen 
aan de zaak 
•Een e-mailbericht is verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

2022 16:30 [GMT +2:00]   
FB-STRAF 
 
Link: 

  
 

2022 16:18 [GMT +2:00]   
@kcc-ivo kwaliteit! 
 

2022 16:17 [GMT +2:00]   
Datalek ! 
 

2022 16:16 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022  
10:05 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 10:05 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
wij hebben een strafdossier 
ontvangen voor een advocaat 
die geen advocaat meer is 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: onjuiste 
advocaat heeft stukken 
ontvangen 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 15:37 [GMT +2:00]   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer infomatie 

. 
 
Gebruiker  heeft op 2020 09:27:03 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

2022 15:13 [GMT +2:00]   
We hebben meer informatie nodig om je melding met nummer 

 te kunnen behandelen. 
 
Geef de hieronder gevraagde informatie zo snel mogelijk aan ons 
door. Reageer op deze e-mail of bel naar  Bedankt voor je 
medewerking. 
   
  
Onze vraag:  
svp duidelijk aangeven om welke advocaat, naam, adres etc.,  het gaat en 
per wanneer het abonnement is beëindigd. 
 
Wij verwachten binnen 5 werkdagen een reactie op ons verzoek. 
Ontvangen wij geen reactie binnen 5 werkdagen, dan gaan we er vanuit 
dat het probleem inmiddels is opgelost en zal de melding worden gesloten.  
  
 

2022 09:21 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat heeft het dossier wel gedownload !! 
 

2022 17:11 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 

  



nummer als referentie. 
 

2022 17:07 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.  
 

2022 15:03 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2022 14:10 [GMT +2:00]   
 

 
2022 12:43 [GMT +2:00]   

Wat is de naam van de ten onrechte gekoppelde advocaat? 
 

2022 11:54 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

2022 11:50 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2022 10:05 [GMT +2:00]   
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 

  

  



Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J / N 

Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:18 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 11:18 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
er zijn stukken van een andere 
advocaat in een 
parketnummer van ons 
gekomen 
 

 en stukken van 
 

 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 

2022 15:17 [GMT +2:00]   
Goedemiddag  
 
Je kan de melding afmelden dat de stukken van de andere advocaat, 
binnen 24u verwijderd zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Frontoffice medewerker 
 
Frontoffice Centraal 

 
 

www.rechtspraak.nl 
Test  
  
 

2022 13:55 [GMT +2:00]   
aan P1 gevraagd, Moeten wij hier als RSC nu iets mee? Waarom is deze 
melding op RSC gezet? 
Met vriendelijke groet,  
 



 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: stukken 
van ander strafdossier in 
parketnummer 96-293577-21  
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 12:57 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
genoemd document heeft de indicatie 'verwijderd' gekregen en zal met 
een eerstvolgende batch definitief worden verwijderd. 
 

2022 15:08 [GMT +2:00]   
We hebben meer informatie nodig om je melding met nummer 

 te kunnen behandelen. 
 
Geef de hieronder gevraagde informatie zo snel mogelijk aan ons 
door. Reageer op deze e-mail of bel naar  Bedankt voor je 
medewerking. 
   
 Onze vraag:  
svp aangeven welke documenten in het verkeerde dossier terecht zijn 
gekomen. 
svp dms-nummers vermelden en naam documenten en uit welke zaak ze 
verwijderd moeten worden. 
 
Wij verwachten binnen 5 werkdagen een reactie op ons verzoek. 
Ontvangen wij geen reactie binnen 5 werkdagen, dan gaan we er vanuit 
dat het probleem inmiddels is opgelost en zal de melding worden gesloten.  
  
 

2022 17:09 [GMT +2:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 17:07 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.  
 

2022 14:57 [GMT +2:00]   
S.v.p. via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB 
Analyse IVO Rechtspraak | HW d.d. 2022 
Document(en)  s.v.p. verwijderen uit GPS. 
 



2022 14:48 [GMT +2:00]   
in zaak  zit de stelbrief van een andere verdachte n.l. 

 die hoort te zitten in  
het procesdossier is wel van verdachte  uit zaak  
 
 
Willen jullie de stelbrief verwijderen en in de andere zaak uploaden? 
 

2022 12:34 [GMT +2:00]   
Is ook bekend welke stukken het betreft? 
 

2022 11:51 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 11:30 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan OM, onderzoeken wat hier fout is 
gegaan 
 

2022 11:18 [GMT +2:00]   
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 9:24 Advocaten Incident 

2022 09:24 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer  
- Parketnummer  
 
 
Mijn strafdossier, ik doe alleen 
familierecht? 

 

2022 15:34 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
 
Gebruiker  heeft op 2022 08:32:10 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

2022 10:31 [GMT +2:00]   
ik heb de ontkoppeling gecontroleerd in Mijn Strafdossier > terugkoppeling 
naar advocaat is niet nodig > melding gesloten 
 

2022 17:18 [GMT +2:00]   
@RSC: Indien de melding naar het IVOM moet, dan mag de melding na het 
aanmelden bij het IVOM worden doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat sluiten. Dit om 
het proces te versnellen. IVO Rechtspraak is namelijk in principe klaar.  
 

2022 14:19 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie 
 

2022 13:39 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER zie opmerking  . Tevens aangemeld bij 
het OM  
 

2022 12:36 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 

  



  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 11:42 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 

2022 10:04 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten naar LGB Straf om dossier uit MS te 
verwijderen, daarna dossier naar OM voor verwijdering advocaat uit GPS. 
 

2022 09:29 [GMT +2:00]   
In Gps vind ik geen stelbrief, maar mevrouw is inderdaad gekoppeld aan 
deze zaak, datalek 
 
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 10:42 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 10:42 [GMT +2:00] 
  

U spreekt met  
Ik heb ten onrechte aan een 
strafdossier gekoppeld. Ik doe 
geen strafzaken, dit moet 
vermoedelijk  

 zijn (is wel eens vaker 
gebeurt).  
 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
Parketnummer:  
inzake   
Naam advocaat:  
(foutief)  
BAR-nummer:  

2022 08:19 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker heeft op 2022 07:27:01 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

2022 09:52 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

2022 19:09 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2022 16:28 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM, melding doorgezet naar classic strafdossier 
 

2022 11:54 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 

  



•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 
  
 

2022 11:33 [GMT +2:00]   
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

2022 10:43 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 10:42 [GMT +2:00]   
Ik zie inderdaad in het portaal GPS dat u aan deze zaak bent gekoppeld.  
 
Dank voor u bericht, ik zet de melding door.  
 
U geeft aan dat u graag een terugkoppeling wil ontvangen.  

Tweedelijn
s melding 

2022-
 14:17 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 14:17 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Dossier gekoppeld aan de 
verkeerde advocaat. 
Parketnummer  
moet verwijderd worden. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

  
- BAR-nummer:  

2022 10:02 [GMT +2:00]   
Contact gehad met de advocaat en aangegeven dat er een last tot 
toevoaging inzit waarin hij als advocaat staat.  
 
De zaak wordt gedaan door een advocaat in  Hij gaat contact met 
die advocaat opnemen dat hij zich moet gaan sgtellen in deze zaak. 
 

2022 17:06 [GMT +2:00]   
Weer voicemail. Graag morgen proberen. 
 
12-07-2022 11:40 [GMT +2:00]   
Voicemail. Geen optie tot inspreken. 
@  Later nogmaals proberen.  
 

2022 08:46 [GMT +2:00]   
Ik weet niet wat hier precies aan de hand is, maar de last van  2020 is 

  



- Parketnummer: 
 

wel van  
Is bekend of deze advocaat zich heeft ontrokken van deze zaak? In dat 
geval zal hij dat schriftelijk moeten aangeven. 
 

2022 17:12 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 

2022 16:37 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 16:37 [GMT +2:00]   
Conform document in GPS  
 
Is er als laatste een Last tot toevoeging aan  
 

2022 14:17 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Terugkoppeling naar de advocaat niet nodig. 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 9:50 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:50 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
wij hebben een strafdossier 
ontvangen van een advocaat 
die inmiddels twee jaar bij ons 
weg is en nu rechter is. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: datalek 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 15:31 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker heeft op 2018 10:49:02 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

2022 09:16 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd voor de advocaat met BAR nummer  
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

2022 19:20 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2022 15:55 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM, doorgezet naar classic-mijn-strafdossier 
 

2022 15:26 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

  



2022 14:59 [GMT +2:00]   
advocaat die inmiddels twee jaar bij ons weg is en nu rechter is. Is: 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  

 
Geboortedatum  
BAR-nummer  
Status advocaat Geschrapt is nu rechter 
Begindatum status advocaat 2020 
 
Maar  meld dit ons, datalek,  moet 
onttrokken worden aan de zaak, na afhandeling hoeft Teurling geen 
terugkoppeling kan de zaak gesloten worden. 
 

2022 12:18 [GMT +2:00]   
In de genoemde zaak staat  als advocaat vermeld, 
terwijl in de melding  geneomd wordt. Kan nog even gecheckt 
worden hoe dit zit? 
 

2022 11:21 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 11:16 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2022 09:50 [GMT +2:00]   
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 11:53 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 11:53 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Aan Parket nummer 

 staat  
 

 gekoppeld, dat is 
onjuist 

2022 13:34 [GMT +2:00]   
@RSC: kunnen jullie een terugkoppeling geven aan de advocaat? 
 

2022 13:12 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Technisch herstel is niet meer nodig. Als advocaat is afgesloten en juiste 
advocaat is gekoppeld dan zal deze de stukken krijgen.   
Gemiste stukken zullen door het OM op een alternatieve manier verstrekt 
moeten worden aan advocaat. 
 

2022 15:48 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 14:33 [GMT +2:00] Lekatompessij, Sela:  
Aangemeld bij IVOM.  
 

2022 13:52 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 12:51 [GMT +2:00]   
Routering: 
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 



2022 12:16 [GMT +2:00]   
ROUTERING: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 
Juiste advocaat is:  
Onjuiste advocaat is  
 
Wel beide een zelfde achternaam, dus dat is wel opvallend. Waarschijnlijk 
is de aanpassing in Amsterdam niet goed verricht. 
 

2022 11:53 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
 
Omschrijving: 
Advocaat ziet dossier dat niet voor hem bedoeld is (bijvoorbeeld: advocaat 
heet  (straf,  en ziet een dossier bedoeld voor 

 (civiel,  óf ziet juist helemaal geen dossier 
terwijl er wel een zou moeten zijn. 
Meldingen komen via de advocaat bij het RSC terecht, zij zetten de 
melding door naar het KCC. 
 
Voorbeeld: 
Omdat collega's dit KI nog wel eens lastig vinden, bij deze een voorbeeld 
van een melding: 
"Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. 
Parketnummer:   
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
Mevrouw ontvangt notificatiemails in het strafportaal, maar  
is geen advocate meer." 
Omdat het parketnummer met  begint (en dus niet  
routeer je deze melding naar FB-STRAF. 
Toelichting voor behandelaarsRegistratie: 
Categorie: Mijn Strafdossier 



Subcategorie: Onj. adv. gekoppeld of datalek 
Object ID: Mijn Strafdossier 

Eerstelijns 
melding 

2022-
 12:16 Advocaten Vraag 

2022 12:16 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Zojuist heb ik een collega van u 
gesproken van RB Amsterdam, 
zij gaf mij aan dat bij hen in het 
systeem alles goed staat en 
dat ons kantoor gekoppeld zou 
zijn in deze zaak. Maar wij 
hebben nog steeds niets in ons 
strafportaal zitten. De 
rechtbank gaf ook verder aan 
dat alles goed staat, en dat ze 
mij niet meer verder kan 
helpen hiermee. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 

2022 12:18 [GMT +2:00]   
Zie  
 

2022 12:16 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: Nee 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: Nee 
 
Als ik dit parketnummer opzoek krijg ik een ander A-Nummer te zien, het 
lijkt het of de verkeerde advocaat is gekoppeld. 
 
Juiste advocaat is:  
Onjuiste advocaat is:  
 
Wel beide een zelfde achternaam, dus dat is wel opvallend. Waarschijnlijk 
is de aanpassing in Amsterdam niet goed verricht. 



- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: Gehele 
dossier 

Tweedelijn
s melding 

2022-
 16:47 Advocaten Incident 

2022 16:47 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:   
Naam advocaat:   
BAR-nummer:  

2022 17:00 [GMT +2:00]   
Betreffende zaak is verwijderd bij advocaat. 
 

2022 09:56 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2022 09:18 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 



 
 

2022 09:11 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: meloding door naar LFB Straf. Advocaat verwijderen uit MS, 
melding daarna naar OM , advocaat ook verwijderen uit GPS. 
 

2022 16:47 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 

Tweedelijn
s melding 

2022-
 18:56 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 18:56 [GMT +2:00] 
  

 e-mail, digitaal 
verstrekt, ik ben geen 
strafdossieradvocaat. 
 

 
 

2022 17:03 [GMT +2:00]   
Betreffende zaak is verwijderd bij advocaat. 
 

2022 10:01 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen 
aan de zaak 
•Een e-mailbericht is verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

2022 09:17 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 



 
2022 09:10 [GMT +2:00]   

@KCC-IVO: meldi9ng doorzetten aan lfb straf.  verwijderen uit 
MS, melding daarna naar OM, advocaat ook uit gps verwijderen. 
 

2022 19:01 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2022 19:01 [GMT +2:00]   
 is in GPS gekoppeld,  

verwijderen a.u.b. 
 

2022 18:56 [GMT +2:00]   
Datalek, meneer doet geen straf. 

Tweedelijn
s melding 

2022-
 15:27 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 15:27 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Bericht ontvangen dat er een 
nieuw dossier klaar zou staan 
in mijn Strafdossier, maar ik 
ben geen strafadvocaat. 
Verkeerde advocaat 
gekoppeld. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

2022 14:15 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
Gebruiker  heeft op 2022 14:59:34 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

2022 09:47 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dir BAR nummer  
Zo te zien heeft OM hun deel gedaan en kan denk ik de melding worden 
gesloten 
 

  



2022 16:09 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 15:58 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: Zie opmerking van  Tevens aangemeld 
bij het OM  
 

2022 15:57 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 15:44 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-Straf 
 
Link: 

 
 

2022 15:34 [GMT +2:00]   
KCC-IVO Graag doorzetten naar FB straf. Alvast bedankt.  
 

2022 15:27 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Dhr hoeft geen terugkoppeling. 
 



Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 

Tweedelijn
s melding 

2022-
 16:01 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 16:01 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

2022 11:42 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen: 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker  heeft op 2022 16:02:20 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

2022 09:47 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dir BAR nummer  
Zo te zien heeft OM hun deel gedaan en kan denk ik de melding worden 
gesloten 
 

2022 09:42 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 

  



nummer als referentie. 
 

2022 09:25 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking van   
 

2022 09:21 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 16:33 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten. Dank  
 
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 16:32 [GMT +2:00]   
Geen stelbrief in gps. 
 

2022 16:01 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
12:54 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 12:54 [GMT +2:00] 
  

Ik ontvang allemaal 
strafdossiers, maar ik doe geen 
strafrecht 
 
A nummer :  
Naam advocaat :  

 
 

Parket nummer : 
 

2022 12:42 [GMT +2:00]   
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker  heeft op 2022 1:34:27  de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

2022 12:02 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 11:47 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM.  
 

2022 09:47 [GMT +2:00]   
Niet zo fijn dat we de melding gerouteerd krijgen als deze al uit de tijd is ;-( 
 
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Als het OM hun taken ook voltooid hebben kan de melding worden 
gesloten denk ik 
 

2022 14:36 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 

  

  



•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 13:25 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 13:18 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 12:54 [GMT +2:00]   
@  kunnen jullie dit doorzetten? 
De advocaat kon mij wel vertellen dat er nog een advocaat is die  
heet en wel strafrecht doet 
  

Tweedelijn
s melding 

2022-  
11:10 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 11:10 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Verkeerde advocaat 
gekoppeld, huidige advocaat 
staat ook gekoppeld en heeft 
inzage in het dossier. Onjuiste 
advocaat  moet 
ontkoppeld worden.  
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 

2022 10:08 [GMT +2:00]   
Gebeld doorgegeven dat  is gekoppeld aan de 
zaak.  
 

2022 16:30 [GMT +2:00]   
Ik heb aan p1 een extra toelichting gevraagd. 
 

2022 14:03 [GMT +2:00]   
Ik heb aan P1 gevraagd waarom de melding op het RSC is gezet. 
 

2022 13:09 [GMT +2:00]   
Ik zie in GPS dat de koppeling van  aan de zaak per 
2022 is beeindigd. 
Ik vraag me dus even af of e.e.a. elkaar wellicht gekruist heeft. Na 
2022 zou  namelijk geen berichten meer moeten hebben 
ontvangen in betreffende zaak. 



- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

 

 
2022 11:52 [GMT +2:00]   

@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
Link:  
 

2022 11:32 [GMT +2:00]   
In GPS staat een brief van  waarin zij 
verzoekt  te koppelen aan de zaak.  
is een naamgenoot van  maar geen kantoorgenoot. Zij wil dus 
dat kantoorgenoot  het overneemt. De brief staat als 
stelbrief in het dossier.  Dus:  moet gekoppeld worden (volgens 
brief van  
 
NB 1: Huidige koppeling in GPS is met  Er is 
geen sprake van dubbele koppeling. Maar, volgens Mijn Strafdossier staat 

 gekoppeld. Dat is dus volgens aanmelder onjuist. 
 
NB 2:   heeft zeer onlangs een notificatie gekregen en heeft die 
doorgestuurd naar   
 

2022 11:10 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Mw wenst een terugkoppeling wanneer de onjuiste advocaat ontkoppeld 
is. 
 
@  Graag oppakken 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen:  N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:   N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
12:50 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 12:50 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

BAR-nummer:  
 
ZOU MOETEN ZIJN: 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer-  

2022 12:11 [GMT +2:00]   
Is gelukt advocaat heeft ingelogd en heeft toegang tot dossier.  
 

2022 12:00 [GMT +2:00]   
Advocaat is gekoppeld. Opnieuw verstuurd en even afwachten of MS adv 
pakt en verzend. Dan bel ik ze terug  
 

2022 11:55 [GMT +2:00]   
Klant belde  
Het dossier is nog steeds niet te zien. Gisteren vonnis geweest en men kan 
niet bij het vonnis 
OM wil niet per zivver versturen omdat het in Mijn strafdossier zou staan 
en verwees haar weer naar ons. 
 

2022 15:58 [GMT +2:00]   
Ik heb de advocaat gebeld en gezegd dat hij binnenkort bij het dossier zou 
moeten kunnen. 
 

2022 14:33 [GMT +2:00]   
Wat ik zie is dat de advocaat vandaag is gewijzigd in GPS. Ik kan me zo 
voorstellen dat dit nog niet is verwerkt in Mijnstrafdossier. 
 

2022 14:15 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
Link:  
 
NB: in Mijn Strafdossier staat dat advocaat  is gekoppeld; in GPS 
staat  gekoppeld. Hoe is dat mogelijk? 
 

2022 12:50 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:29 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:29 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 

 doet geen 
strafzaken. 
Parketnummer:  

Naam advocaat:  
 

BAR-nummer:  
 
Waarschijnlijk voor  

Het kantoor ontvangt graag 
een bevestiging dat  

 niet meer gekoppeld is 
aan deze twee 
parketnummers. 

2022 08:18 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Deze is dubbel gemeld en is reeds afgedaan via   
  
 

2022 08:18 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
 Gebruiker  heeft op 2022 13:44:22 de 

genoemde raadsman opgevoerd. 
 Gebruiker  heeft op 2022 13:50:44 de 

genoemde raadsman opgevoerd.  
  
 

2022 11:34 [GMT +2:00]   
Gebeld, doorgegeven, de zaken zijn gearchiveerd 
 

2022 09:29 [GMT +2:00]   
Beide dossiers gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat had nog geen documenten gedownload 
 
Zie verder de opmerking van  
 

2022 10:37 [GMT +2:00]   
@  zie opmerking  Melding is ook 

  



aangemeld bij het OM  
 
 Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 10:36 [GMT +2:00] :  
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

-2022 10:15 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2022 09:47 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2022 09:29 [GMT +2:00]  de:  
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 

  

  



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:51 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 16:51 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 

 

 een onjuiste advocaat 
gekoppeld. Deze advocaat 
doet geen strafrecht 

2022 11:58 [GMT +2:00]   
Gebeld en doorgegeven dat advocaat is verwijderd.  
 

2022 14:07 [GMT +2:00]   
ik heb P1 gevraagd of de instructie hieronder klopt 
 

2022 11:53 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om 
dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie voor 
meer 
infomatie 

 . 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 14:16 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd bij zaak. 
 

2022 10:31 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 08:16 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  

  



 
2022 08:06 [GMT +2:00]   

Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 17:02 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
Link:  
 

 Beëdigd  
 Beëdigd 

 
 

2022 16:51 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 

Tweedelijn
s melding 

2022  
 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:29 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 

 doet geen 
strafzaken. 
Parketnummer:  

Naam advocaat:  
 

BAR-nummer:  
 
Waarschijnlijk voor  

Het kantoor ontvangt graag 
een bevestiging dat  

 niet meer gekoppeld is 

2022 08:18 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Deze is dubbel gemeld en is reeds afgedaan via   
  
 

2022 08:18 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer 



aan deze twee 
parketnummers. 

infomatie 
 . 

 
 Gebruiker  heeft op 2022 13:44:22 de 

genoemde raadsman opgevoerd. 
 Gebruiker  heeft op 2022 13:50:44 de 

genoemde raadsman opgevoerd.  
  
 

2022 11:34 [GMT +2:00]   
Gebeld, doorgegeven, de zaken zijn gearchiveerd 
 

2022 09:29 [GMT +2:00]   
Beide dossiers gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat had nog geen documenten gedownload 
 
Zie verder de opmerking van  
 

2022 10:37 [GMT +2:00]   
@  zie opmerking  is ook 
aangemeld bij het OM  
 
 Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 10:36 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  

  



 
2022 10:15 [GMT +2:00]   

Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 09:47 [GMT +2:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2022 09:29 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 

Tweedelijn
s melding 

2022  
10:23 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 10:23 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer   
 
Amsterdam strafdossier, 
datalek,  

ontkoppelen, ik doe 
geen strafzaken 

2022 12:00 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2022 11:46 [GMT +2:00]   
@  na jullie actie staat de melding dus nog 
open bij het OM :)  
 

2022 11:44 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC 
een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven.  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.   
Een e-mailbericht verzonden aan    
 

2022 10:45 [GMT +2:00]   
Routering:  



FB-straf 
 
Link: 

 
 

2022 10:40 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten. Dank alvast  
 

2022 10:23 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 

 moet gekoppeld worden 

Tweedelijn
s melding 

2022
 9:15 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:15 [GMT +2:00] 
  

 
 e-mail mijn 

strafdossier,op  naam van 
 is op dit 

kantoor niet werkzaam, 
vroeger wel. Dus geen 
notificiering meer naar ons 
kantoor sturen. 

 
 

2022 10:35 [GMT +2:00]   
In actieveld opnemen en melding sluiten: 
terugkoppeling naar advocaat is niet nodig > melding gesloten. 
 

2022 16:54 [GMT +2:00]   
@RSC: Indien de melding naar het IVOM moet, dan mag de melding na het 
aanmelden bij het IVOM worden doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat sluiten. Dit om 
het proces te versnellen. IVO Rechtspraak is namelijk in principe klaar. 
 

2022 13:48 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 12:29 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM  
 

2022 12:25 [GMT +2:00]   
 

 
 

 



2 Dossiers gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Zie opmerking van  
//Daarna m.ui. melding naar OM, daar moeten ze dan ook 
e.e.a. aanpassen.// 
 

2022 12:17 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding graag terugzetten naar  
 

2022 12:17 [GMT +2:00]   
Zoekresultaat (advocaat)Aantal resultaten: 0 
Gezocht op: 
BAR-nummer : Er zijn op basis van de opgegeven zoekcritera geen 
resultaten gevonden. 
 
Advocaat staat niet meer in BARLAT, dus m.i. kunnen deze zaken dan 
gewoon worden gearchiveerd. Daarna m.ui. melding naar OM, daar 
moeten ze dan ook e.e.a. aanpassen. 
 

2022 09:07 [GMT +2:00]   
@RSC kunnen jullie antwoord geven op de opmerking van   
 

2022 08:03 [GMT +2:00]   
Ik ga hier niet zo maar een dossier archiveren 
 
Zoals ik het lees is de advocaat nog steeds gekoppeld aan de zaken maar 
alleen niet meer werkzaam bij het kantoor waar de notificaties binnen 
komen. Dat zou dan geen datalek zijn. 
 
Dus als de advocaat wel degelijk gekoppeld moet zijn/blijven aan deze 
zaken moet het email adres waar zijn/haar notificaties heen gaan worden 
aangepast. 
 
Pas als de advocaat niet gekoppeld hoort te zijn aan deze zaak/zaken dien 
ik technisch herstel te doen, en dan hebben we het wel over een datalek 
 

2022 14:01 [GMT +2:00]   
Analyse IVO Rechtspraak |AA d.d. 2022 



 
Er is een informatiestaat SKDB verstuurd aan de advocaat en in dit geval 
het  dus wellicht een 
datalek (?), want hier zit een kopie ID in. 
De advocaat is nog gekoppeld aan  met de gevoegde 
zaken  
 
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS  
Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te koppelen 
aan de zaak  
Een e-mailbericht is verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

2022 11:33 [GMT +2:00]   
@FB: Ik weet niet zeker of dit daadwerkelijk een datalek betreft of alleen 
een verzoek om notificatie aan te passen.  
Mocht het geen datalek zijn dan hoor ik het graag!  
 

2022 11:32 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 
KI 0942 
 

2022 09:37 [GMT +2:00]   
@Kcc-Ivo Kwali 
 

2022 09:20 [GMT +2:00]   
 is in LAT niet vindbaar, hangt in mijn strafdossier wel aan 

deze oude zaken. 



Tweedelijn
s melding 

2022-
 12:03 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 12:03 [GMT +2:00] 
  

Ik heb Piket dienst gehad, 
Stukken zijn bij een andere 

 terecht 
gekomen, 
Zaakkenmerk  

 
 

 heeft de 
stukken nodig, die neemt de 
zaak van mij over. Ik ben ook 

 
Verdachte openbare vernieling 
van  

 
Strafrechtadvocaten  

2022 12:24 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed: 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding 
te maken.  
Zie voor meer infomatie 

. 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 10:41 [GMT +2:00]   
Ik heb de ontkoppeling gecontroleerd in Mijn Strafdossier > terugkoppeling 
naar advocaat is niet nodig > melding gesloten. 
 

2022 17:18 [GMT +2:00]   
@RSC: Indien de melding naar het IVOM moet, dan mag de melding na het 
aanmelden bij het IVOM worden doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat sluiten. Dit om 
het proces te versnellen. IVO Rechtspraak is namelijk in principe klaar.  
 

2022 09:41 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor 

 
 

 
2022 08:26 [GMT +2:00]   

Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2022 07:54 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van  Melding is 
ook aangemeld bij het OM.  
 

  



2022 15:10 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC 
een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven.  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.   
Een e-mailbericht verzonden aan    
 

2022 10:23 [GMT +2:00]   
Graag nog het parketnummer en naam, zodat ik de melding kan 
verwerken: 
 
Het betreft het zaakdossier met parketnummer  

 
 
En als ik het goed begrijp is  ten onrechte geregistreerd? 
 

 - BAR-nummer  
 

2022 17:07 [GMT +2:00]   
Graag nog het parketnummer en naam, zodat ik de melding kan 
verwerken! 
En als ik het goed begrijp is  ten onrechte geregistreerd? 
 

2022 12:30 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-STRAF 
 

2022 12:03 [GMT +2:00]   
 

BAR-nummer  die heeft het dossier, maar die heeft hij nu 
verwijderd, na downloaden, de stukken moeten nu dus naar  

 
 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 112

RSC meldingen 671 - 700



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:51 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 15:51 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Advocaat is gekoppeld aan 
dossier, terwijl geen 
strafrechtadvocaat. 
Moet ontkoppeld worden. Mw 
heeft het dossier verder niet 
geopend. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat: 

 

- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 
 
- 

2022 14:09 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker  heeft op 2022 15:24:09 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

2022 08:54 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Zie opmerking van annemarie 
 

2022 08:06 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 08:05 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking van  
Melding is ook aangemeld bij het OM  
 

2022 11:55 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven.  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.   
Een e-mailbericht verzonden aan    

  



 
2022 09:55 [GMT +2:00]   

Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 09:53 [GMT +2:00]   
@KCCIVOKWALI>>Straf Datalek 
 

2022 15:51 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Mw wenst geen terugkoppeling na ontkoppeling. 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen:  N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:14 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 16:14 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
wij hebben een strafdossier 
ontvangen die niet voor onze 
advocaat bedoeld is 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 onjuiste advocaat 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: data-lek 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 09:43 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor 

 
 

2022 17:08 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS  
Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak  
Een e-mailbericht is verzonden naar @rechtspraak.n 
 

2022 16:20 [GMT +2:00]   
 

 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 16:14 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022  
13:19 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 13:19 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Advocaat is gekoppeld aan 
verkeerd dossier (strafdossier) 
terwijl geen strafrecht 
advocaat. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

2022 11:54 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker  heeft op 2022 12:09:40 de genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

2022 10:41 [GMT +2:00]   
Ik heb de ontkoppeling gecontroleerd in Mijn Strafdossier > 
terugkoppeling naar advocaat is niet nodig > melding gesloten. 
 

2022 16:50 [GMT +2:00]   
@RSC Indien de melding naar het IVOM moet, dan mag de melding na 
het aanmelden bij het IVOM worden doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat sluiten. Dit 
om het proces te versnellen. IVO Rechtspraak is namelijk in principe 
klaar. 
 

2022 11:20 [GMT +2:00]   
Let op: het oorspronkelijke veiligheidsincident is opgelost zie opmerking 
Chi Kit. 
Eigenlijk is het verzoek aan OM een los verzoek/melding  
 

2022 08:37 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2022 16:45 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 16:39 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; Zie opmerking van  Tevens 

  



aangemeld bij het OM  
 

2022 15:53 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven.  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS; let op; het betreft een 
minderjarige. 
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.   
Een e-mailbericht verzonden aan    
 

2022 14:50 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie 
plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 
Gebeld met  dat er een datalek eraan komt 
 

2022 14:27 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorsturen.  
 

2022 13:19 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
@  Graag oppakken 
 
Klant wenst een terugkoppeling. 
 



Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
15:29 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 15:29 [GMT +2:00] 
  

Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   
- BAR-nummer:  

 
- Parketnummer: 

 
 
medewerker van VBTM 
advocaten meldt dat zij 
notificatiemails krijgt gericht 
aan bovenstaande advocaat; 
mw doet geen strafzaken; wel 
huurrecht 
 
In LAT staan nog 3 andere  

 

2022 17:08 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 . 
 
Gebruiker  heeft op 2022 12:03:49 de genoemde 
raadsman opgevoerd.  
  
 

2022 10:43 [GMT +2:00]   
Ik heb de ontkoppeling gecontroleerd in Mijn Strafdossier > 
terugkoppeling naar advocaat is niet nodig > melding gesloten. 
 

2022 11:20 [GMT +2:00]   
Let op: het oorspronkelijke veiligheidsincident is opgelost zie opmerking 

 
Eigenlijk is het verzoek aan OM een los verzoek/melding  
 

2022 08:41 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2022 16:30 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 16:26 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; Zie opmerking van  Melding is 
ook aangemeld bij het OM  
 

2022 16:19 [GMT +2:00]   

  



S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven.  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.   
Een e-mailbericht verzonden aan    
 

2022 15:48 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie 
plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 
Gebeld met  dat melding datalek eraan komt. 
 

2022 15:40 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten 
 

2022 15:40 [GMT +2:00]   
MS is advocaat inderdaad toegevoegd ook in GPS inderdaad.  
 

2022 15:29 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
19:14 

Landelijk 
DienstenCentru
m voor de 
Rechtspraak 
(LDCR) 

Veiligheidsinciden
t 

2022 19:14 [GMT +2:00] 
  

Via WhatsApp:: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 11:12 [GMT +2:00]   
Per WA medegedeeld aan advocaat: 
 
Hallo  het dossier wat niet bestemd was voor jou, is nu 
gearchiveerd. Ik verwacht dat ik je hiermee voldoende heb 
geïnformeerd. 
 
Melding sluiten. 
 

2022 08:16 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Was al wel gedownload, hele dossier 
 

2022 12:17 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS  
Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak  
Een e-mailbericht is verzonden naar 

@rechtspraak.nl 
 

2022 09:52 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
Telefonisch doorgegeven aan  
 

2022 19:15 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: onjuiste advocaat gekoppeld aan strafdossier. 



 
2022 19:14 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:34 

Landelijk 
DienstenCentru
m voor de 
Rechtspraak 
(LDCR) 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:34 [GMT +2:00] 
  

Via WhatsApp 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 11:20 [GMT +2:00]   
Per WA medegedeeld aan advocaat: 
 
Hallo  het dossier wat niet bestemd was voor jou, is nu 
gearchiveerd. Ik verwacht dat ik je hiermee voldoende heb 
geïnformeerd. 
 
Melding sluiten. 
 

2022 08:15 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Wel gedownload, 3 docs 
Aanvraag RR 
Digitaal procesdossier voorgeleiding 
Melden sepot incident 
 

2022 12:34 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS  
Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak  
Een e-mailbericht is verzonden naar 

@rechtspraak.nl  
 

2022 09:52 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
Telefonisch doorgegeven aan  



 
2022 09:34 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
@KCC/IVO: onjuiste advocaat gekoppeld aan strafdossier. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:07 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 10:07 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Ik heb stukken ontvangen die 
niet voor mij bestemd zijn 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: datalek  
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 13:11 [GMT +2:00]   
Raadsman  verwijderd op 2022 
 

2022 08:53 [GMT +2:00]   
 gestproken, advocaat was al niet meer gekoppeld aan de zaak  

 
2022 10:44  Ressortsparket]---------------------- 

Raadsman  verwijderd op 2022 
 

 laat maandg meer weten hoe en wat  
 

2022 16:24 [GMT +2:00]   
Mail gestuurd naar  met het verzoek dit op te pakken.  
 

2022 11:48 [GMT +2:00]   
@FB: zie  
 
De routering voor dit soort meldingen is als volgt: 
 
Advocaat -> RSC -> KCC -> FB-APPELCOLLEGES -> NIAS gebruiker/griffie 
 
Conform de afspraken moeten jullie dit afstemmen. 
 

2022 11:45 [GMT +2:00]   
Arnhem Leeuwarden, datalek 
 

2022 09:12 [GMT +2:00]   
waarom komt deze bij FB appel 
RSC toch gelijk contact op nemen met de desbetreffende admin? ze 
hebben accounts in NIas  
 

2022 07:02 [GMT +2:00]   
Dit zijn meldingen die binnen horen te komen bij RSC en vervolgen kan 
RSC contact opnemen met desbetreffende griffie 
 

2022 16:53 [GMT +2:00]   
@  
 

  



Mag ik met jou meekijken? 
 

2022 12:37 [GMT +2:00]   
Analyse IVO Rechtspraak |AA d.d.  
 
Dit betreft een zaaknummer van NIAS: 
Routering datalek 2 (parketnummers die WEL met  
beginnen): FB-APPELCOLLEGES 
 

2022 11:19 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 10:22 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag doorzetten. Alvast bedankt.  
 
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 10:07 [GMT +2:00]   
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
9:43 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:43 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Deze advocaat doet geen 
strafzaken. 
Heeft dit begin juni reeds 
gemeld >  
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:   
- Parketnummer: 

  

2022 08:13 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Was nog niet gedownload 
 

2022 11:11 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2022 10:22 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Stukken toegevoegd aan strafdossier 

 voor  
 
Beste, 
 
Nogmaals een foutieve mail ontvangen, zie hieronder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 

 
 
 
※ 
 
 
De inhoud van dit bericht (inclusief bijlage(n))is alleen bestemd voor de 
geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie 
bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u 
het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan 
om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel 
te verspreiden. Aan dit bericht (inclusief bijlage(n)) kunnen geen rechten 
ontleend worden.  aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit 
onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. 



 
 
Van: noreply@rechtspraak.nl <noreply@rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag  2022 10:21 
Aan  

 
Onderwerp: Stukken toegevoegd aan strafdossier  voor 

 
 
Geachte  
 
Aan het volgende strafdossier zijn vandaag een of meerdere 
documenten toegevoegd:  
Het betreft documenten in de volgende mappen: 
-  
-  Preventieve 
-  Verdachtegegevens 
-  Onderzoek ter terechtzitting 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal Mijn 
Strafdossier. 
U logt in met uw Advocatenpas. De getoonde zaken zijn zichtbaar voor u 
en voor de personen die u heeft gemachtigd. 
 
Vier weken na het downloaden van het volledige dossier, en anders zes 
maanden nadat er voor het laatst een document is toegevoegd, wordt 
het dossier van het portaal verwijderd. Ook wanneer een verdachte van 
advocaat wisselt is het dossier niet langer beschikbaar. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen 
wij u graag naar het Rechtspraak Servicecentrum, telefoon  

 bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en 
op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 

2022 10:28 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 



technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 09:57 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 09:52 [GMT +2:00]   
 

KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 09:45 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2022 9:42 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
※ 
 
 
De inhoud van dit bericht (inclusief bijlage(n))is alleen bestemd voor de 
geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie 
bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoe 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:06 

Landelijk 
DienstenCentru
m voor de 
Rechtspraak 
(LDCR) 

Veiligheidsinciden
t 

2022 14:06 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 10:45 [GMT +2:00]   
Ik heb de ontkoppeling gecontroleerd in Mijn Strafdossier > 
terugkoppeling naar advocaat is niet nodig > melding gesloten. 
 

2022 10:42 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Advocaat had 2 dcoumenten gedownload 
Informatiestaat SKDB persoon 
Justitiele Documentatie 
 

2022 10:38 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 09:33 [GMT +2:00]   
@  Graag melding terug naar KCC als hertel 
is uitgevoerd 
 

2022 09:32 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij OM 
 

2022 09:26 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 
  



 
2022 09:10 [GMT +2:00]   

Link: 
 

 
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie 
plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  
beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 

 is ervan op de hoogte 
 

2022 14:08 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO doorzetten naar FB: advocaat moet verwijderd worden 
 

2022 14:06 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
12:47 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 12:47 [GMT +2:00] 
:  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Advocaat heeft notificatie 
ontvangen dat er een 
strafdossier voor hem klaar 
staat, maar hij doet geen 
strafzaken 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 15:01 [GMT +2:00]   
Het OM heeft de melding afgemeld met de volgende mededeling: 
 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer 
infomatie 

 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 17:07 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd.  
  
 

2022 13:24 [GMT +2:00]   
Let op: Als OM melding afmeldt, dan kan melding naar RSC 
 

2022 11:48 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 

2022 10:19 [GMT +2:00]   

  

  



Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

 09:57 [GMT +2:00]   
@  na herstel graag melding terug naar KCC 
 

2022 09:56 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij OM 
 

2022 13:48 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is reeds gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2022 12:55 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 12:49 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2022 12:47 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijn
s melding 

2022  
8:37 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:11 [GMT +2:00] 
  

LET OP!    
 

2022 08:37 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:    

 
BAR-nummer:   
 
Hij geeft aan nu geen 
strafdossier te hebben lopen. 
Hij wil wel terugkoppeling en 
hij heeft niet in mijn 
strafdossier gekeken. 

2022 16:06 [GMT +2:00]   
Heb m gebeld en doorgegeven.  
 

2022 15:20 [GMT +2:00]   
  is gearchiveerd. Advocaat was niet gelegen nel over een half 

uur terug.  
 

2022 15:13 [GMT +2:00]   
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 11:37 [GMT +2:00]   
OM per mail laten weten dat het gaat om parketnummer  
en het verzoek om de handelingen alsnog uit te voeren.  
 

2022 11:14 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: 
In deze melding is een misverstand ontstaan, maar de afhandeling is 
vanzelf goed gegaan. 
 
De verwarring is ontstaan omdat een RSC collega in eerste instantie een 
verkeerd/niet bestaand parketnummer had opgegeven. Dat is na 
controle door een collega Kwaliteit gecorrigeerd, waarna de melding is 
doorgezet naar IVO. IVO en het OM heeft de melding afgehandeld op 
basis van het ‘juiste’ parket-nummer. Daarna is de melding kennelijk 
nogmaals bekeken en is opgemerkt dat het parketnummer dat in eerste 
instantie was opgegeven niet bestaand was. 
Actie: graag bij IVO / OM afmelden en op RSC zetten. 
 

2022 17:20 [GMT +2:00]   

  



@RSC zie opmerking van OM en   
 

2022 16:22 [GMT +2:00]   
OM vraagt gegevens op: genoemd parketnummer  komt 
(nog) niet voor in gps 
 
svp betere controle 
 

2022 11:34 [GMT +2:00]   
Als OM melding afmeldt, kan deze naar RSC 
 

2022 10:27 [GMT +2:00]   
Dossier van  !! gearchiveerd voor dir BARnummer op basis 
van eigen onderzoek en opmerking van  
 

2022 10:24 [GMT +2:00]   
Moet het parketnummer niet toevallig  zijn? 
 
Op het opgegeven nummer vind ik geen dossier voor dit BARNummer 
 
Graag navragen/uitzoeken 
 

2022 16:50 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 11:10 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         



•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 09:53 [GMT +2:00]   
Telefonisch contact gehad met  
 

2022 09:48 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
Routering: 
FB-straf 
 

2022 09:12 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten. Dank 
 

2022 09:11 [GMT +2:00]   
   

 gekoppeld in GPS 
 

2022 08:37 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022  
14:40 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 14:40 [GMT +2:00] 
  

Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
deze  doet geen 
strafzaken > graag 
ontkoppelen 

2022 10:18 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat had nog geen documenten gedownload 
 

2022 16:06 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling: 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 13:24 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 11:32 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij OM 
 

2022 11:29 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         

  



•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 11:22 [GMT +2:00]   
Routering: FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 10:03 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO - Kwaliteit: graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 
 

2022 14:40 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:10 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 10:10 [GMT +2:00] 
:  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 09:10 [GMT +2:00]   
Geachte  
 
Hierbij bevestig ik dat u met betrekking tot de bovengenoemde zaak niet 
meer bent gekoppeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

2022 08:14 [GMT +2:00]   
Geachte  
 
Hierbij bevestigen wij u dat u met betrekking tot de bovengenoemde 
zaak niet meer bent gekoppeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

2022 16:22 [GMT +2:00]   
Meneer belt en vraagt naar de status.  
verteld dat hij niet meer gekoppeld is aan de zaak.  
Hij wil een bevestiging per mail van de ontkoppeling. 
Ik heb dit beloofd en aan afd kwaliteit gevraagd dit te doen 
 

2022 14:18 [GMT +2:00]   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie  

 . 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 10:57 [GMT +2:00]   
Ik heb de ontkoppeling gecontroleerd in Mijn Strafdossier > 
terugkoppeling naar advocaat is niet nodig > melding gesloten. 

  



 
2022 16:51 [GMT +2:00]   

@RSC: Indien de melding naar het IVOM moet, dan mag de melding na 
het aanmelden bij het IVOM worden doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat sluiten. Dit 
om het proces te versnellen. IVO Rechtspraak is namelijk in principe 
klaar. 
 

2022 12:18 [GMT +2:00]   
Betreffende advocaat is uit zaak verwijderd. 
 

2022 08:59 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 08:33 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.  
 

2022 14:10 [GMT +2:00]   
De klant een ontvangstbevestiging gestuurd.  
 

2022 13:50 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2022 1:37 PM 
To: @rechtspraak.nl" <rsc@rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
Geachte meneer/mevrouw, 
 
Vanochtend heb ik onderstaande mail ontvangen van 
noreply@rechtspraak.nl. Deze mail heeft mij enigszins overvallen omdat 
ik geen strafrechtadvocaat ben en ook zeer recentelijk pas ben beëdigd. 
Over onderstaande mail heb ik vanmorgen telefonisch contact 
opgenomen met het Rechtspraak Servicecentrum en daarover een 
melding gemaakt. Deze melding is opgenomen onder nummer  

 Telefonisch is mij verteld dat mijn A-nummer  
vermoedelijk per abuis onder het betreffende strafdossier is gezet en 
dat het nagelopen zou worden. Graag wil ik via deze weg schriftelijk 



vastleggen dat het hier om een foutje zal moeten gaan, dat ik daar 
melding van heb gemaakt en dat ik de betreffende zaak niet in 
behandeling zal kunnen nemen. Nadere correspondentie hierover 
ontvang ik ook graag per mail zodat ik kan aantonen dat ik mijn best heb 
gedaan om mogelijke onwenselijke gevolgen voor de persoon op wie het 
strafdossier ziet en mijzelf te voorkomen. 
 
Hoogachtend, 
 

 

 

 

 

 
 
 
From: noreply@rechtspraak.nl <noreply@rechtspraak.nl> 
Sent: donderdag  2022 08:01 
To:  
Subject: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan  

 
 
**EXTERNAL** 
 
 
Geachte  
 
Het volgende strafdossier is digitaal verstrekt: 
- Strafdossier met parketnummer  
 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal Mijn 
Strafdossier. U logt in met uw Advocatenpas. De getoonde zaken zijn 
zichtbaar voor u en voor de personen die u heeft gemachtigd. 



 
Vier weken na het downloaden van het volledige dossier, en anders zes 
maanden nadat er voor het laatst een docu 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
12:06 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 12:06 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat heeft in zijn zaak 
documenten gekregen die 
niets met deze zaak te maken 
heeft en denken dat het om en 
datalek gaat.  
Het gaat om: Raadkamer map 

 bijzondere raadkamer en 
documenten met 
parketnummers;  

 
 
 
Parketnummer  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer   

2022 14:28 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
eenmaal verstuurde documenten kan ik niet meer verwijderen (geen 
toegang tot strafdossier) 
 

2022 11:47 [GMT +2:00]   
ik heb de aanmelder gemeld dat het OM de stukken uit het dossier heeft 
verwijderd; reactie: mw heeft de stukken van haar computer verwijderd 
 

2022 16:49 [GMT +2:00]   
@RSC: Indien de melding naar het IVOM moet, dan mag de melding na 
het aanmelden bij het IVOM worden doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat sluiten. Dit 
om het proces te versnellen. IVO Rechtspraak is namelijk in principe 
klaar. 
 

2022 08:52 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 
09-09-2022 08:32 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.  
 

2022 15:03 [GMT +2:00]   
S.v.p. via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB 
Analyse IVO Rechtspraak | HW d.d. 2022 
Document(en) met DMS nummer(s)  
 

 
 
 
 
 
 

 
s.v.p. verwijderen uit GPS. 
 

2022 13:32 [GMT +2:00]   



 
Dmsnummer:  Klaagschrift 
 

 
Dmsnummer:  - Zaakoverzicht 
Dmsnummer:  -  
Dmsnummer:  - Beslagdossier 
Dmsnummer:  - Kennisgeving + teruggave eigenaar 
Dmsnummer:  - Klaagschrift 
 

2022 13:16 [GMT +2:00]   
Willen jullie hier met spoed naar kijken? 
Er zijn stukken in de zaak  terecht gekomen die daar niet 
thuishoren. 
Het gaat om de map  Bijzondere raadkamer (zaken met 
parketnummers  
 
S.v.p. z.s.m. de DMSnummers van de documenten doorgeven die niet 
thuishoren in deze zaak zodat ik deze kan laten verwijderen. 
 

2022 13:02 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 12:56 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2022 12:55 [GMT +2:00]   
Het moet zijn  
 

2022 12:54 [GMT +2:00]   
A nummer is niet juist 
 

  

  

  



2022 12:06 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Het gaat om documenten en niet koppeling advocaat! 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
13:23 Advocaten Vraag 

2022 13:23 [GMT +2:00] 
  

Om wie gaat het? Ze heeft een 
notificatie gehad maar de 
advocaat is geeb advocaat 
meer maar Ovj. Ze kan niet 
zien om wie het gaat 

 

2022 13:23 [GMT +2:00]   
Gaat om . 
Is door rb Utrecht op de verkeerde advocaat binnen hun kantoor gezet. 
Doorverbonden met rb Utrecht, straf 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:51 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 16:51 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 

 
 
Er is een onjuiste advocaat 
gekoppeld. Deze advocaat 
doet geen strafrecht 

2022 11:58 [GMT +2:00]   
Gebeld en doorgegeven dat advocaat is verwijderd.  
 

2022 14:07 [GMT +2:00]   
ik heb P1 gevraagd of de instructie hieronder klopt 
 

2022 11:53 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie  

 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 14:16 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd bij zaak. 
 

2022 10:31 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 08:16 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  

  



 
2022 08:06 [GMT +2:00]   

Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 17:02 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
Link:  
 

 Beëdigd  
 Beëdigd 

 
 

2022 16:51 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
17:05 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 17:05 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 14:09 [GMT +2:00]   
Ik heb de ontkoppeling gecontroleerd in Mijn Strafdossier > 
terugkoppeling naar advocaat is niet nodig > melding gesloten. 
 

2022 11:52 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 

2022 14:34 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 10:32 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 08:18 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2022 08:08 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 17:13 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 



 
Link:  
 

2022 17:05 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Onbekend wie wel de juiste advocaat is, zal vast op haar achternaam 
lijken. 



Eerstelijns 
melding 

2022-  
15:41 Advocaten Vraag 

2022 15:41 [GMT +2:00] 
  

 
 
onjuiste adv gekoppeld adv is 
weg van het kantoor  

2022 15:41 [GMT +2:00]   
verwezen naar strafgriffie omdat een adv de zaak overneemt  



Tweedelijn
s melding 

2022-9-13 
11:42 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 11:42 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 

BAR-nummer:  
 
Geeft aan geen 
strafrechtadvocaat te zijn + dat 
het al voor de derde keer is 
gebeurd dat meneer 
gekoppeld wordt aan een 
strafzaak. 

2022 16:24 [GMT +2:00]   
Zoals verzocht, dit telefonisch doorgegeven aan  
 

2022 09:37 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 13:21 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie  

 . 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 
LETOP! er is geen actieve raadsman in de zaak. 
 

2022 19:04 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 18:42 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.  
 

2022 12:27 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         

  



•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 12:07 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 11:45 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
 
Link:  
 
NB:  

 
 

2022 11:42 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Meneer ontvangt graag een bevestiging wanneer hij is verwijderd in 
deze zaak. E-mailadres:  



Eerstelijns 
melding 

2022  
10:00 Advocaten Vraag 

2022 10:00 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 

 
heeft een notificatie 
ontvangen met mbt 
strafdossier maar is adv 
Civielrecht. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

- BAR-nummer:   
- Parketnummer: 

 

2022 10:00 [GMT +2:00]   
Antwoord: 
Gezien dat de juiste adv reeds gekoppeld is aan betreffende strafdossier 
en dat  is afgemeld. 



Tweedelijn
s melding 

2022  
13:49 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 13:49 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 09:22 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat had nog niks gedownload 
 

-2022 15:36 [GMT +2:00]   
Geregistreerd door gps gebruiker:  (medewerker rechtbank 
den haag) op 2022 om 13:18:51 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar Datalek (Rechtbank Den Haag) 

@rechtspraak.nl> 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

2022 15:12 [GMT +2:00]   
 gesproken 

FB-STRAF 
 

 
2022 14:47 [GMT +2:00]   

@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 13:49 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:13 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 14:13 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Dossier is niet voor haar maar 
waarschijnlijk voor  

 een andere 
advocaat. 
Dit is de 6e x dat ze dit mee 
maakt. Ze heeft het dossier 
niet geopend. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

2022 09:25 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat had nog niks gedownload 
 
Graag opletten mbt type-fouten in het BAR nummer 
Het correcte nummer is  
Scheelt een hoop tijd met zoeken ;-) 
 

2022 15:23 [GMT +2:00]   
Geregistreerd door gps gebruiker:  (medewerker OM) op 
2022 14:33 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  (OM) 

 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten 
registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

2022 15:12 [GMT +2:00]   
 gesproken 

FB-STRAF 
 

 
2022 14:46 [GMT +2:00]   

@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
(Advocaat is ontevreden, heeft hier verschillende meldingen over 
gemaakt) 
 

2022 14:13 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 

  



Graag nagaan of het van een dezelfde rechtbank komt en die hier op 
aanspreken. Het wordt na 6x best wel vervelend. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
12:32 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 12:32 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
 
Wij krijgen een notificatie over 
een strafdossier maar deze 
advocaat doet geen 
strafzaken. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met formulieren, 
dan ook het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij problemen 
met openen documenten (bij 
meer dan 5 documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf opzoeken 
MS) 

2022 08:39 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
  
 

2022 07:53 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 

2022 09:09 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 08:48 [GMT +2:00]   
FB-Straf (Henri Wolf gesproken) 
KI 0942 
 

2022 08:32 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 08:25 [GMT +2:00]   
Beiden advocaten maken deel uit van het kantoor GreenbergTraurig. Dit 
kantoor is gespecialiseerd in publiekrecht en geen strafrecht. 
 
Beiden advocaten staan in GPS ook geselecteerd. Verder is GPS niet 
bijgewerkt/aangevuld dus niet te controleren op corrrespondentie.  
 



2022 12:32 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 
 
Ik zie in MS dat vandaag eerst  om 09:55 is geregistreerd en 
daarna om 10:22  deze laatste doet geen strafzaken. 



Tweedelijn
s melding 

2022  
9:28 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 09:28 [GMT +2:00] 
:  

Ik bel namens  
Er is een strafdossier aan haar 
verstrekt. Maar dit is niet juist.  
Het dossier behoort toe aan 
een andere advocaat. Betreft 
:  

2022 07:55 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 

2022 16:56 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking van  Melding is ook 
aangemeld bij het OM  
 

2022 12:11 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 11:29 [GMT +2:00]   
FB-STRAF  

 
 
Niemand kunnen bereiken 
FB-STRAF 
1e  Ma t/m Vrij aanwezig 
2e  ma, di, wo en vrij aanwezig 
3e  di, wo, do en vrij aanwezig 
4e  di t/m vrij aanwezig 
5e  ma, di ,do en vrij aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  bellen  -> 
Voicemail ingesproken 
 

2022 11:23 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding graag door naar LFB Straf. Advocaat verwijderen in 
MS, daarna melding door naar OM, advocaat verwijderen uit GPS 



 
2022 09:28 [GMT +2:00]   

Er moet door het RSC een melding worden aangemaakt middels de 
standaardoplossing. Als subcategorie kan er gekozen worden voor "Onj. 
adv. gekoppeld of datalek'' 
 
Vermeld in de melding: 
-  A-Nummer  
- Naam Advocaat   
- Parketnummer    
 
 
Melding kan door naar KWALITEIT. Kwaliteit zet de melding door naar 
KCC-IVO-KWALITEIT. Melding moet eerst naar LFB Mijn Strafdossier om 
zaak bij advocaat uit Mijn Strafdossier te verwijderen. Daarna moet de 
melding door naar het Openbaar Ministerien (OM), die moeten dan de 
advocaat uit GPS verwijderen. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
14:12 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 14:12 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam 
advocaat:   
BAR-nummer:  

2022 07:57 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Advocaat had alle stukken al gedownload 
 

2022 16:54 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: zie opmerking van  Melding is ook 
aangemeld bij het OM  
 

2022 14:44 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 
  
 

2022 14:32 [GMT +2:00]   
FB-Stra  op de hoogte 

 
 

2022 14:28 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 
 

2022 14:12 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
16:08 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 16:08 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 
- 
Raadkamernummer:  

 
 
De aanmelder moet aan de 
zaak gekoppeld worden 

  (van 
OM) heeft tegen meneer 
gezegd dat hij gekoppeld is en 
dat hij het dossier in mijn 
strafdossier moet zien staan 
Aan het dossier is 
gekoppeld  

 dit 
staat ook zo in GPS 
Er is geen stelbrief van de 

 omdat de rb deze 
advocaat heeft benaderd om 
een cliënt bij te staan ivm een 
gijzeling van cliënt 
Dhr heeft een gedeelte van 
het dossier gekregen via een 
andere weg. 
 
er is haast bij; morgen 

22) zal er een Skype 
zitting zijn ;  als meneer niet 

2022 13:13 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd voor BAR nummer  GRaag 
doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
Dossier is gisteren om 2022  16:48:  aan de juiste advocaat 
verstrekt en inmiddels gedownload. 
 

2022 12:08 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 11:42 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking van  Tevens 
aangemeld bij het OM  
 

2022 08:33 [GMT +2:00]   
Bij een datalek (ten onrechte gekoppelde advocaat) ontkoppel ik de 
advocaat die ten onrechte is gekoppeld en gaat de melding daarna naast 
het OM ook naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er technisch 
herstel kan worden uitgevoerd. Wat dat technisch herstel precies is 
weet ik niet, maar dat is de routering die bij datalekken gevolgd wordt. 
 

2022 08:02 [GMT +2:00]   
Ik snap de vraag niet. 
 

 vraagt gekoppeld te worden, dat moet door het OM gebeuren 
en dat is zo te zien ook gebeurd. 
 
Is  wellicht onterecht gekoppeld en moet het dossier voor dat 
BARnummer gearchiveerd worden of is het zo OK en kan de melding 
worden gesloten? 
 

2022 08:16 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 

  



voor 15 uur de stukken 
heeft  (en liefst geruime tijd 
daarvoor) dan kan de zitting 
niet doorgaan 

  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2022 16:41 [GMT +2:00]   
FB-STRAF  

 
 
niemand kunnen bereiken 
FB-STRAF 
1e  Ma t/m Vrij aanwezig 
2e  ma, di, wo en vrij aanwezig 
3e  di, wo, do en vrij aanwezig 
4e  di t/m vrij aanwezig 
5e  ma, di ,do en vrij aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  bellen  -> 
voicemail ingesproken 
 

2022 16:37 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag met spoed nog doorzetten 
 

2022 16:08 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: J 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J 
 
Ik heb meneer gezegd dat hij het OM weer kan bellen met de 
mededeling dat zijn collega gekoppeld is en dat het RSC niets anders kan 
doen dan contact opnemen met het OM. 



Tweedelijn
s melding 

2022-  
10:36 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 10:36 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
De  geeft aan 
een notificatie e-mail te 
hebben ontvangen. Die 
bestemd is voor  

 Laatstgenoemde is 
geen advocaat meer maar 
officier. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer:   
- Parketnummer: 

  

2022 14:59 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 08:34 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket zodat de 
juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 14:01 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB Straf, advocaat uit MS 
verwijderen. Melding daarna door naar OM, advocaat uit GPS 
verwijderen. 
 

2022 10:36 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijn
s melding 

2022  
13:06 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 13:06 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Met welk probleem neemt de 
advocaat contact met ons op: 
Onjuiste advocaat gekoppeld 
aan onjuiste dossier.  

 is geen strafrecht 
advocaat. 
 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:   

 
- BAR-nummer:  
- Parketnummer: 

 

2022 14:27 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 08:31 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch herstel kan 
het incident worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•De juiste advocaat is reeds gekoppeld 
•Een e-mailbericht is verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

2022 13:09 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB Straf, dossier verwijderen uit 
MS. Daarna melding naar OM, advocaat ook uit GPS verwijderen. 
 

2022 13:06 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 
 
@  graag oppakken  
Advocaat wenst een terugkoppeling, na ontkoppeling.  



Tweedelijn
s melding 

2022  
15:36 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 15:36 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Geeft aan dat het gekoppeld 
moet zijn aan zijn 
naamgenoot, namelijk:  

 (precies dezelfde 
voorletter en achternaam). 

2022 15:18 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 09:34 [GMT +2:00]   
Melder bericht. AFgemeld. 
 

2022 14:28 [GMT +2:00]   
Betreffende advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 12:56 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2022 11:49 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking van   
 

2022 17:17 [GMT +2:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op  (medewerker 
Parket Centrale Verwerking O.M. ) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  (OM) 

 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 

  



EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten 
registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

2022 17:01 [GMT +2:00]   
Via teams doorgegeven aan de werkgroep  fb-straf (alle leden ) 
 

2022 17:00 [GMT +2:00]   
FB-straf - Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  

 beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder) 
 

 
2022 16:27 [GMT +2:00]   

@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB Straf, advocaat verwijderen uit 
MS. Daarna melding naar OM, advocaat uit GPS verwijderen 
 

2022 15:36 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
 
Advocaat wilt graag een bevestiging van de verwijdering. 



Tweedelijn
s melding 

2022  
15:56 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2022 15:56 [GMT +2:00] 
  

Via Whatapp het volgende 
bericht ontvangen:  
 

 
)  Whatsapp 

Goedemiddag, heb toegang tot 
een dossier in mijn strafdossier 
dat voor andere advocaat is 
bestemd. Betreft 
parketnummer:  
Hoor graag wat te doen, Met 
vriendelijke groet 

 
1 h 

 
  Whatsapp 

Betreft Den Haag 

2022 14:57 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd bij zaak. 
 

2022 17:23 [GMT +2:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op 2022 (medewerker 
OM Den Haag) 
einddatum was al geregistreerd op 2022 
mail verzonden naar  (OM) 

 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

2022 17:01 [GMT +2:00]   
Via teams doorgegeven aan de werkgroep  fb-straf (alle leden ) 
 

2022 16:55 [GMT +2:00]   
FB-straf < Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  

 beginnen): FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie onder)>  
 

 
2022 16:31 [GMT +2:00]   

@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB Starf. Advocaat verwijderen uit 
MS. Daarna melding naar OM, advocaat uit GPS verwijderen. 
 

 

 
 

 15:57 [GMT +2:00]   
@   
 

 hoeft geen terugkoppeling te krijgen.  
 

2022 15:56 [GMT +2:00]     



Dank voor je bericht. We gaan dit meteen in orde maken. Ik ga een 
melding aanmaken en ga deze vervolgens doorzetten naar de juiste 
afdeling. Wil je nog op de hoogte worden gehouden over het verdere 
verloop? Dan hoor ik het graag. Nogmaals dank voor het doorgeven. 
 
Advocaat geeft verder aan dat ze vermoed dat het dossier  

 bestemd is voor  
 

  
Nee hoor, zo is het goed lijkt me. Wel haast bij want zitting is  

 😄😄 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 113

RSC meldingen 701 - 727



Tweedelijns 
melding 2022  13:06 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 13:06
[GMT +2:00] 

Volgens standaard
oplossing:
Met welk probleem
neemt de advocaat
contact met ons op:
Onjuiste advocaat
gekoppeld aan
onjuiste dossier

 is geen
strafrecht advocaat.

Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

- BAR-
nummer: 
- Parketnummer: 

 

2022 14:27 [GMT +2:00] 
Advocaat is verwijderd uit zaak.

2022 08:31 [GMT +2:00] 
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door
RSC een terugkoppeling aan advocaat.

De volgende handelingen zijn verricht: 

•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS
•De juiste advocaat is reeds gekoppeld
•Een e-mailbericht is verzonden naar 

@rechtspraak.nl

2022 13:09 [GMT +2:00] 
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB Straf, dossier
verwijderen uit MS. Daarna melding naar OM, advocaat ook uit
GPS verwijderen.

2022 13:06 [GMT +2:00] 
Volgens standaard oplossing:
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO

Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 

@  graag oppakken  
Advocaat wenst een terugkoppeling, na ontkoppeling. 



Tweedelijns 
melding 2022- 12:12 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 12:12 
[GMT +2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 

 is niet 
meer bij hun in dienst. 
Maar ze krijgen wel 
een notificatie voor 
parketnr. 

 
Wie is de klant? 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer: 
- Parketnummer: 

2022 11:15 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat 
door een OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de 
gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen 
een melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
gebruiker :  heeft op 18 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 13:37 [GMT +2:00] Vaart,   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 11:56 [GMT +2:00]   
In gps staat nog geen advocaat toegevoegd. Gebeld en 
onderstaande doorgegeven  
 

2022 11:25 [GMT +2:00]   
@RSC: , aangemeld bij het OM. Na het aanmelden bij het IVOM 
worden doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat 
sluiten. Dit om het proces te versnellen.  
Aangemeld bij het OM  
 

2022 08:19 [GMT +2:00]   
Betreffende advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 12:38 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 

  



zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 12:31 [GMT +2:00]   
Team in kennis gesteld 
FB-STRAF 

 
 

2022 12:12 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: J / N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J / N 
 
 
Gaat om  
Zij gaat het verder uitzoekn bij het CVOM 



Tweedelijns 
melding 2022- 14:24 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 15:07 
[GMT +2:00]  

  
In GPS is  

met  
gekoppeld.  
 

2022 14:24 
[GMT +2:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 12:45 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Goedemorgen, 
 
de juiste raadsvrouw is inmiddels gekoppeld aan het 
parketnummer, wij van beheer kunnen in deze zaak niets meer 
doen. Graag zelf contact opnemen met het betreffende 
arrondissement. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
IVOM 
Servicedesk 2e lijn 
 

2022 15:38 [GMT +2:00]   
Advocaat gebeld geen gehoor. Ik sluit de melding  
 

2022 11:39 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 18:13 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 17:27 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking van  Tevens 
aangemeld bij het OM .  
 

2022 16:15 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         



 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2022 15:12 [GMT +2:00]   
FB-Straf 

 
 

2022 15:08 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten. dank alvast  
 

2022 14:24 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 

  



Tweedelijns 
melding 2022-  16:58 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 16:58 
[GMT +2:00]  

  
     

 
rb Arnhem, straf 
 
al 3 jaar 8x verkeerde 
advocaat 
Deze advocaat is al 3 
jaar bij hun weg. 

2022 10:28 [GMT +2:00]   
Secretaresse doorgegeven.  
 

2022 14:30 [GMT +2:00]   
Het kcc niet, maar het OM wel, maar als ze dat niet willen blijft 
het datalek bestaan. 
 

2022 14:08 [GMT +2:00]   
@  
Kun jij hier nog een blik op werpen? Moet het KCC nog actie 
ondernemen? 
 

2022 14:07 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
vanuit barlat wordt er een wijziging verstuurd. 
de status van de adv (3 geschorst, 4 geschrapt) wordt in de tabel 
geplaatst. vervolgens wordt er niets gedaan in de zaak. 
de raadsman in kwestie zou, in principe, een brief moeten 
sturen, waarbij hij/zij aangeeft geschorst/geschrapt te zijn. zodat 
het om/zm de relatie kan beëindigen en een andere raadsman 
kan toevoegen 
 

2022 15:24 [GMT +2:00]   
onderstaande naar het OM gemaild.  
 

2022 10:18 [GMT +2:00]   
Ik snap dat die advocaat in het verleden is gekoppeld aan een 
aantal zaken, maar inmiddels is deze advocaat niet meer 
werkzaam bij het betreffende kantoor, maar daar gaan de 
berichten wel naar toe. Er is dus sprake van een datalek en het 
lijkt me wel handig dat er uitgezocht wordt in welke zaken de 
betreffende advocaat gekoppeld staat, want dat moet z.s.m. 
aangepast worden. 
 

2022 09:58 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail van om ontvangen:  
 
Toelichting afhandeling:  



deze raadsman is op 2017 aan de zaak gekoppeld, toen 
was deze nog wel werkzaam bij dat kantoor;  
 

2022 14:43 [GMT +2:00]   
Routeringen: 
Technisch: SUPPORT  (Accounts aanmaken / verwijderen of 
Autorisaties toevoegen) of Servicedesk OM (zie melding van 

 
 
Link: 

 
 

2022 14:37 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
   
  
Samenvatting melding:  
IVO Rechtspraak KlantContactCentrum    
 
Geachte heer/mevrouw,  Hierbij het verzoek om de volgende 
melding in behandeling te nemen en ons van een terugkoppeling 
te voorzien: 
 
Meldingsnummer IVO Rechtspraak:  
Behandelaar (datum en tijdstip): 2022 12:37) 
Korte omschrijving: MijnsStrafdossier - Advocaat werkt er al 3 
jaar niet meer 
 
Laatste update van deze melding: 
Deze melding s.v.p. eerst naar de Servicedesk OM routeren 
zodat zij kunnen (laten) achterhalen in welke zaken de 
betreffende advocaat nog staat gekoppeld. Daarna kan de 
melding weer naar FB-STRAF 
 
Verder is deze melding bij ons geregistreerd met de volgende 
informatie: 
 



Aanmeldergegevens: 
Naam: 
Vestiging: 
Inlognaam: 
Telefoon: 
Mobiel: 
E-mail: 
 
Dienst: Mijn Strafdossier 
Subcategorie: Onj. adv. gekoppeld of datalek 
Soort melding: Veiligheidsincident 
Prioriteit (oplosdatum en tijdstip): P2 2022 11:03) 
 
Incident/serviceverzoek: 

2022 16:58 [GMT +2:00]  
 

 
rb Arnhem, straf 
 
al 3 jaar 8x verkeerde advocaat 
Deze advocaat is al 3 jaar bij hun weg. 
 

2022 12:37 [GMT +2:00]   
Deze melding s.v.p. eerst naar de Servicedesk OM routeren 
zodat zij kunnen (laten) achterhalen in welke zaken de 
betreffende advocaat nog staat gekoppeld. Daarna kan de 
melding weer naar FB-STRAF 
 

2022 11:41 [GMT +2:00]   
FB-STRAF 

 
 op de hoogte 

 
2022 10:24 [GMT +2:00]   

@KCC/IVO: graag routeren naar FB-STRAF 
 
Link:  
 



meneer belt terug > hij heeft weer notificaties per mail 
ontvangen op het emailadres:  

  
- de notificaties zijn gericht aan advocaat  

  > advocaat is geschrapt van het tableau en komt niet 
meer voor in LAT 
- meneer is kennelijk nog gekoppeld aan diverse strafdossiers, 
bijvoorbeeld:  
- verzoek om dat bij alle gekoppelde dossiers te corrigeren 
 

@IVO: ik denk dat de melding in eerste instantie niet goed 
door RSC is verwerkt; excuus 
 

2022 16:58 [GMT +2:00]   
 gesproken en doorgegeven. 

Hij zoekt het uit 



Tweedelijns 
melding 2022 13:17 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 13:17 
[GMT +2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Uitvraagscript 
- Naam 
advocaat:  
- BAR-
nummer:   
- Parketnummer: 

 
 
Notificatie wordt 
gericht aan  

 werkt niet 
meer als advocaat.  
 
Naam advocaat:  
Parketnummer:  
BAR:  

2022 12:46 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Goedemorgen, 
 
de verkeerd geregistreerde advocaat is inmiddels beëindigd, wij 
van beheer kunnen in deze zaak niets meer doen. Graag zelf 
contact opnemen met het betreffende arrondissement. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
IVOM 
Servicedesk 2e lijn 
 

2022 12:57 [GMT +2:00]   
Betreffende advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 16:11 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer . 
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 15:53 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking van   
 

2022 15:43 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  



 
2022 14:05 [GMT +2:00]   

Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 13:55 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten. Dank alvast  
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 13:17 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Aangegeven dat indien advocaat zich toch wilt stellen dat 
mogelijk is middels formulier. 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: J / N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  J / N 



Tweedelijns 
melding 2022-  17:12 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 17:12 
[GMT +2:00] 

  
wij krijgen regelmatig 
strafdossiers 
toegezonden die voor 
een andere advocaat 
bestemd zijn. 
 

 van 
ons kantoor doet geen 
strafzaken 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer: 

 
- Parketnummer: 

 
 
 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met 
openen documenten 
(bij meer dan 5 
documenten hoeft dit 
niet) 
- Welke documenten: 
datalek 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

2022 14:09 [GMT +2:00]   
vervolg:  
 

2022 13:32 [GMT +2:00]   
   heeft gebeld. 

Het staat nog steeds niet goed. In GPS staat nog steeds  
 gesteld terwijl het moet zijn: 

  Op 2022 is de stelbrief gestuurd.  
@  Zouden jullie willen nagaan of het nu wel goed gaat 
en terugkoppeling willen geven aan  
 

2022 10:19 [GMT +2:00]   
Melder bericht. AFgemeld. 
 

2022 08:36 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
 
Toelichting afhandeling:  
Goedemorgen, 
 
de juiste raadsvrouw is inmiddels gekoppeld aan het 
parketnummer, wij van beheer kunnen in deze zaak niets meer 
doen. Graag zelf contact opnemen met het betreffende 
arrondissement. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

2022 16:24 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 16:06 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.  
 

2022 16:02 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten adv. is nog niet verwijderd.  
 



2022 16:01 [GMT +2:00]   
Mw heeft  gebeld en was niet bepaald aardig en eist dat 
dit opgelost moet worden. Zij ontvangen nog steeds notificaties.  
Mw hoeft niet meer gebeld te worden is haar eigen wens.  
 

2022 13:41 [GMT +2:00]   
Doorgegeven  
 

2022 12:34 [GMT +2:00]   
Zaak gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Had nog niks gedownload 
 
Zie melding  voor eventueel vervolg 
 

2022 08:30 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 
  
 

2022 18:51 [GMT +2:00]   
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  

 beginnen): FB-STRAF (Bel of benader één van de collega's via 
Teams ) 
 
Link: 

 
 



2022 17:19 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Graag  ontkoppelen van 
(o.a.) dossier  en onderzoeken aan welke zaken 
mw nog meer gekoppeld is en ook ontkoppelen. Deze advocaat 
doet geen strafzaken 
 

2022 17:12 [GMT +2:00]   
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 



Tweedelijns 
melding 2022-  12:43 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 12:43 
[GMT +2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak 
gekoppeld. Behandelt 
geen strafzaken. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 09:21 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
 
Toelichting afhandeling:  
Betreft een nias-parketnummer. Onbekend in gps. 
 

2022 15:59 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 15:01 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM. 
 

2022 12:39 [GMT +2:00]   
Zaak gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Melding had eerst naar het OM gemoeten om de koppeling op te 
heffen en de correcte advocaat te koppelen. Dit moet alsnog 
gebeuren, maar het datalek is voor nu gedicht 
 

2022 15:34 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; moeten jullie hier nu nog iets mee 
of niet?  
 

2022 14:50 [GMT +2:00]   
 heeft de Datalek gemeld op de site Datalekken - Digitaal 

(minjus.nl).  
 

2022 14:42 [GMT +2:00]   
Zie ontvangen mail. Antwoord op de vraag aan wie de datalek is 
gemeld heb ik nog niet ontvangen.  
 

2022 12:57 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-APPELCOLLEGES 
 
Link: 

 



 
2022 12:55 [GMT +2:00]   

@KCC-IVO graag doorzetten. Dank alvast  
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 12:43 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2022 15:46 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 15:46 
[GMT +2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 
- BAR-nummer: 

 
- Parketnummer: 

 

2022 15:35 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat 
door een OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de 
gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen 
een melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

. 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde 
raadsman opgevoerd. 
 

2022 14:07 [GMT +2:00]   
mail = check 
 

2022 13:46 [GMT +2:00]   
Hartelijk dank voor uw melding. Het strafdossier met 
parketnummer  is inmiddels gekoppeld aan de 
juiste advocaat. Excuses voor het ongemak. 
 
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest.  
 

2022 12:41 [GMT +2:00]   
Zaak gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Had nog niks gedownload 
 
Zie melding  voor eventueel vervolg 
 

2022 08:02 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking  Melding is 
ook aangemeld bij het OM  
 

2022 16:22 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 

  

  



zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2022 16:12 [GMT +2:00]   
Henri Wolf op de hoogte 
FB-Straf 

 
 

2022 16:09 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 15:46 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Advocaat meldingsnummer doorgegeven, verder wilt advocaat 
graag per e-mail bevestiging krijgen dat hij niet meer gekoppeld 
is aan dit parketnummer.  

  



Tweedelijns 
melding 2022  17:00 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 17:00 
[GMT +2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

  
Naam advocaat: mw. 

 

BAR-nummer:  

2022 11:15 [GMT +1:00]   
Wederom word weer gebeld omdat  nog steeds 
gekoppeld wordt. Wederom is de advocaat gekoppeld aan een 
strafzaak  
nu weer gebeld door RB N-H, de strafgriffie 

 doet geen straf  
Heeft nu geen zaaknummer 
wordt steeds gekoppeld. 
Belt N-H terug voor meer informatie en belt ons weer terug 
 

2022 14:05 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat 
door een OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de 
gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen 
een melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

. 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 13:30 [GMT +2:00]   
Doorgegeven aan de telefoniste adv. was er niet.  
 

2022 12:36 [GMT +2:00]   
Zaak gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Had nog niks gedownload 
 
Zie melding  voor eventueel vervolg 
 

2022 12:28 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 12:26 [GMT +2:00]   

  



CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER zie opmerking van  
 

2022 09:25 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 08:26 [GMT +2:00]   
 op de hoogte 

FB-Straf 
KI 0942 
 
19-10-2022 08:21 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten.  
 

2022 17:00 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 

  



Eerstelijns 
melding 2022  11:15 Advocaten Vraag 

2022 11:15 
[GMT +2:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
mw krijgt 2 notificaties 
voor 2 
dossier; verdachte 
onbekend voor 
advocaat 
 

 
 

 
 
 

verdachte:  
 

2022 11:32 [GMT +2:00]   
melding aangepast en afgehandeld 
 

2022 11:24 [GMT +2:00]   
@  Zou jij een A nummer en e-mailadres in deze melding 
willen noteren/opvragen? Alvast bedankt.  
 

2022 11:15 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
het betreft waarschijnlijk een toevoeging waarvan mw nog niet 
op de hoogte is gesteld 
uit GPS blijkt dat het een minderjarige betreft 
voor mw is het duidelijk > ik heb haar dvb met de rb O-B / Den 
Bosch 



Tweedelijns 
melding 2022  13:43 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 13:43 
[GMT +2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Mevrouw kan zien dat 
het bestemd is voor: 

 
 

2022 13:14 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 

2022 11:12 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
 
Toelichting afhandeling: 
Goedemorgen, 
 
de juiste raadsvrouw is inmiddels gekoppeld aan het 
parketnummer, wij van beheer kunnen in deze zaak niets meer 
doen. Graag zelf contact opnemen met het betreffende 
arrondissement. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
IVOM 
Servicedesk 2e lijn 
 

2022 11:04 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
 

2022 11:06 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 10:31 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.  
 

2022 08:27 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 



Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 16:35 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
fb-straf 
 

2022 15:13 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: melding door naar MS, advocaat verwijderen. Dam 
,eldiong naar OM voor verwijdering advocaat uit GPS 
 

2022 13:43 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2022  13:34 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 13:34 
[GMT +2:00]  

  
 

 heeft 
gebeld.     ZIE  

 
Het staat nog steeds 
niet goed. In GPS staat 
nog steeds  

 gesteld terwijl 
het moet zijn: 

 
  Op 

2022 is de stelbrief 
gestuurd.  

2022 11:36 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
parketnummer komt niet voor in gps   
  
 

2022 15:19 [GMT +2:00]   
Gebeld met  zij hebben de zaak erbij gepakt en 
fixen het nu in het parket nummer staat dus straks in GPS goed 
en volgt verstrekking. 
daarop  gesproken en uitgelegd waar het mis is 
gegaan en dat e.e.a. is hersteld nu juiste advocaat is gekoppeld !! 

 
 

2022 14:04 [GMT +2:00]   
Betreffende zaak is gearchiveerd voor advocaat  
 
Dit moet in GPS gefixed worden. Anders krijgt de juiste advocaat 
niet de documenten.  
 

2022 08:33 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 08:28 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij IVOM.   
 

2022 15:36 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  



De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 14:12 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 14:09 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Ik heb  teruggebeld: 
De juiste advocaat is geen raadsvrouw maar raadsheer: Het staat 
nog nog niet goed. Ik heb mevrouw niet doorverwezen naar het 
OM ZWB. 
Graag weer doorzetten 
 
Verwijderen: 
- Naam advocaat:  
- BAR-nummer:  
- Parketnummer:  
 
Koppelen: 
- Naam advocaat:  (zie stelbrief  -DMS 
nummer  
- BAR-nummer:    
- Parketnummer:  
 

2022 13:58 [GMT +2:00]   
In melding  gemaild naar aanmelder: 
De juiste raadsvrouw is inmiddels gekoppeld aan het 
parketnummer. De ICT-dienst kan verder niks betekenen. Het is 
aan het gerecht om de juiste raadsvrouw te koppelen aan een 



zaak. Indien gewenst mag u zelf nog contact opnemen met het 
betreffende arrondissement. Dit om ze (opnieuw) allert te 
maken.  
 
Maar neemt toch weer contact met ons op. Wij kunnen niets 
betekenen. Nogmaals bellen/e-mail sturen nu met 
contactgegevens OM ZWB:  
 

2022 13:34 [GMT +2:00]   
@  Zouden jullie willen nagaan of het nu wel goed gaat 
en terugkoppeling willen geven aan  
ZIE  



Tweedelijns 
melding 2022  13:40 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 13:40 
[GMT +2:00] 

 
  

Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Ontvang onderstaande 
notificatiemail maar 
doe geen strafzaken. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat  

 
- BAR-
nummer:  
- Parketnummer: 

 

2022 14:17 [GMT +2:00]   
Betreffende advocaat is verwijderd uit zaak. 
 

2022 15:34 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht is verzonden naar 

@rechtspraak.nl 
 

2022 13:57 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 13:47 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

 
 

2022 13:42 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2022 1:37 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Stukken toegevoegd aan 
strafdossier  voor  
 



Met vriendelijke groet / Kind Regards, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Van: noreply@rechtspraak.nl <noreply@rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag  2022 18:41 
Aan:  
Onderwerp: Stukken toegevoegd aan strafdossier  
voor  
 
Geachte  
 
Aan het volgende strafdossier zijn vandaag een of meerdere 
documenten toegevoegd:  
Het betreft documenten in de volgende map: 
- - Onderzoek ter terechtzitting 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het 
advocatenportaal Mijn Strafdossier. 
U logt in met uw Advocatenpas. De getoonde zaken zijn 
zichtbaar voor u en voor de personen die u heeft gemachtigd. 
 



Vier weken na het downloaden van het volledige dossier, en 
anders zes maanden nadat er voor het laatst een document is 
toegevoegd, wordt het dossier van het portaal verwijderd. Ook 
wanneer een verdachte van advocaat wisselt is het dossier niet 
langer beschikbaar. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen 
verwijzen wij u graag naar het Rechtspraak Servicecentrum, 
telefoon  bereikbaar maandag t/m donderdag van 
8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 
 

2022 13:40 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijns 
melding 2022 14:37 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 14:37 
[GMT +2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

BAR-nummer:  

2022 12:44 [GMT +1:00]   
Afhandeling van het OM:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat 
door een OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de 
gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen 
een melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
gebruiker :  heeft op 20 genoemde 
raadsman opgevoerd (in beide zaken)  
 

2022 14:56 [GMT +2:00]   
advocaat gebeld en doorgegeven dat e.e.a. is geregeld en 
verwijderd. 
 

2022 14:21 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd bij de zaken. 
 

2022 16:16 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 16:14 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij OM. 
 

2022 15:33 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 

  



•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 14:56 [GMT +2:00]   
Routering:  
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2022 14:53 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO graag routeren: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 14:37 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2022  10:40 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 10:57 
[GMT +1:00] 

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 

2022 10:40 
[GMT +1:00]  

 
 

 heeft een 
email ontvangen dat 
een strafdossier voor 
hem klaar staat. Hij 
doet geen 
strafdossiers. Kunnen 
jullie dit omzetten 
naar ? Het 
gaat om dossier: 

 

2022 13:59 [GMT +1:00]   
melding afgemeld; aanmelder geen mail gestuurd 
 

2022 10:46 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Had nog niks gedownload 
 
Melding kan volgens mij gesloten worden want OM heeft ook al 
dingen gedaan 
 

2022 11:51 [GMT +1:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht is verzonden naar 

@rechtspraak.nl 
 

2022 10:58 [GMT +1:00]   
 op de hoogte 

FB-Straf 
 

 
2022 10:57 [GMT +1:00]   

@KCC/IVO: graag oppakken. 
 

2022 10:41 [GMT +1:00] Kroon - van Luxemburg, Penny:  
@  graag  vervangen door  
 

2022 10:40 [GMT +1:00]   
Ik heb aangegeven dat wij ervoor gaan zorgen dat de juiste 
advocaat gekoppeld gaat worden. 



Tweedelijns 
melding 2022 15:55 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 16:06 
[GMT +1:00]  

  
olgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer  
 

2022 15:55 
[GMT +1:00]  

  
Strafportaal 
Datalek!!!>>>  

 
zaak niet van 
advocaat. 

2022 13:36 [GMT +1:00]   
n.a.v. memo IVO de melding afgemeld; klant geen 
terugkoppeling gestuurd 
 

2022 10:48 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Advocaat had alle 3 documenten al wel gedownload 
 
Melding kan volgens mij gesloten want OM heeft ook al 
gehandeld 
 

2022 08:05 [GMT +1:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht is verzonden naar Datalekken (Rechtbank 
Noord-Holland) @rechtspraak.nl> 
 

2022 16:15 [GMT +1:00]   
FB-Straf  op de hoogte) 

 
 

2022 16:12 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO graag doorzetten. 
 

2022 16:12 [GMT +1:00]   
Niet in GPS zichtbaar wel MS portaal. 
 

2022 15:55 [GMT +1:00]   
Ik leg de zaak via kwaliteit voor aan onze technische afdeling  



Tweedelijns 
melding 2022 15:11 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 15:11 
[GMT +1:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  
 
Mevrouw ontvangt 
notificatiemails in het 
strafportaal, maar  

  is 
geen advocate meer." 

2022 10:31 [GMT +1:00]   
 gesproken. Melding sluiten.  

 
2022 09:45 [GMT +1:00]   

@RSC: zie opmerking. Kunnen jullie de advocate vragen om de 
bestanden te verwijderen?  
 

2022 11:20 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
" is geen advocate meer." ,, maar heeft wel alles gedownload 
 
Melding kan volgens mij gesloten worden 
 

2022 09:42 [GMT +1:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
•Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
•Een e-mailbericht is verzonden naar @rechtbank.x.nl 
 

2022 08:51 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering: FB-STRAF  
 

2022 17:40 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO graag routeren: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 15:11 [GMT +1:00]   
Kwaliteit graag deze melding doorzetten. Alvast bedankt  



Tweedelijns 
melding 2022  15:18 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 15:18 
[GMT +1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 09:22 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat 
door een OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de 
gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen 
een melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

. 
 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde 
raadsman opgevoerd..  
  
 

2022 14:37 [GMT +1:00]   
@RSC melding kan gesloten worden. 
 

2022 12:14 [GMT +1:00]   
Ja, melding kan worden gesloten. 
 

2022 11:55 [GMT +1:00]   
@FB-STAF mag de melding gesloten worden? 
 

2022 11:22 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
Had niks gedownload 
 
Melding kan volgens mij worden gesloten? 
 

2022 10:05 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2022 09:41 [GMT +1:00]   

  



CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking  Tevens 
aangemeld bij het OM  
 

2022 09:34 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 08:38 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering: FB-STRAF 
 

 een bericht gestuurd. 
 

2022 17:39 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO graag routeren: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2022 15:18 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2022  16:40 

Rechtbank 
Midden-
Nederland Veiligheidsincident 

2022 16:40 
[GMT +1:00] 

  
Op welke locatie en 
kamer zit je? 
-  
 
Parketnummer 
-  
 
Zittingsdatum 
-  
 
Volgnummer van de 
zitting 
-  
 
Volgnummer van de 
zaak 
-  
 
Forum zitting 
- PR 
 
Naam verdachte 
-    
 
Naam scherm 
-  
 
Probleembeschrijving 
- Graag met spoed 
verwijderen. 
 
De advocaat van  

 heeft 
een e-mail gestuurd 
met de mededeling 

2022 09:57 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gesloten. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Beste IVO-medewerker, 
 
De volgende oplossing is door GPS-Applicatiebeheer/Technisch 
beheer gegeven: 
 
"Binnen zaak   zit in de prullenbak alleen 
document  Stelbrief  d.d. 2021 
dmnr    zit volgens raadplegen document nergens aan 
vast 
 
dmsnr    zit aan zaak  (raadplegen 
document) 
 
p.s. een document wat inmiddels verstrekt is mag niet meer 
worden verwijderd, omdat dan het dossier niet meer volledig is" 
 
Hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
  
 

2022 12:34 [GMT +1:00]   
Documenten zijn verwijderd. 
 

2022 12:13 [GMT +1:00]   
Ja, de melding kan gesloten worden. 
 

2022 11:53 [GMT +1:00]   
@FB Straf, kan de melding gesloten worden zoals  
aangeeft? 
 



dat In het dossier van 

 een 
proces-verbaal inzake 

staat. 
 
Graag onderstaande 
document verwijderen 
in GPS & Divos. 
 
 
 
Documentnaam:  

 (aanhouding, niet 
inhoudelijk) 
2022 
Documenttype: 

 
(aanhouding, niet 
inhoudelijk) 
Dmsnummer: 

 
 
Het document is naar 
de prullenbak in GPS 
gesleept. 
 
Vanaf welk moment 
speelt het probleem? 
-  2022 
0:00 
 
Zijn er 
uitwijkmogelijkheden? 
- Niet van toepassing 
 
Hebben collega's hier 

2022 11:26 [GMT +1:00]   
Deze melding had eigenlijk naar PPO-Divos gemoeten omdat de 
verwijderactie begint in Divos en dan door gaat naar 
Mijnstrafdossier. Wij triggeren dan ook dat er melding moet 
komen bij het OM voor verwijderen in GPS. Aangezien ik ook in 
die oplosgroep zit komt het toch goed ;-) 
 
//Vanaf welk moment speelt het probleem? 
-  2022 0:00// 
Document is al op 2022 verstrekt aan de advocaat en ook al 
gedownload 
 
Bestand verwijderd uit Divos en gearchiveerd in MijnStrafDossier 
 
Melding kan volgens mij worden gesloten want verwijderen in 
GPS lijkt al gedaan 
 

2022 10:02 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2022 09:18 [GMT +1:00]   
Melding aangemeld bij het OM 
 

2022 09:16 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB om 
document met DMSnummer  te laten verwijderen uit 
GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het document met DMSnummer  is in de prullenbak 
gezet in GPS. 
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 



ook last van? 
- Niet van toepassing 

2022 07:30 [GMT +1:00]   
Volgens mij verkeerd gerouteerd. Dit moet naar FB-Straf. GPS 
draait nl niet bij de hoven maar bij de rechtbanken.  
 

2022 16:59 [GMT +1:00]   
Routering: 
FB-APPELCOLLEGES 
 
Link: 

 
 
Melding besproken met   
 
GPS / Mijn Strafdossier:  
DIVOS:  



Tweedelijns 
melding 2022  14:43 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 14:43 
[GMT +1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
berichten 

2022 14:40 [GMT +1:00]   
Advocaat voicemail ingesproken. Melding sluiten.  
 

2022 14:22 [GMT +1:00]   
@RSC: 
Indien de melding naar het IVOM moet, dan mag de melding na 
het aanmelden bij het IVOM worden doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat 
sluiten. Dit om het proces te versnellen. IVO Rechtspraak is 
namelijk in principe klaar.  
 

2022 11:56 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd. 
 

2022 10:20 [GMT +1:00]   
Mail van het OM: Je melding is geregistreerd onder nummer 
OMM221107 0177. Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 09:48 [GMT +1:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER; zie opmerking van  Melding 
is tevens aangemeld bij het OM  
 

2022 15:09 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 15:00 [GMT +1:00]   
Link: 



 
 
Routering: FB-TRAF 
 

2022 14:45 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 

2022 14:43 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2022  15:41 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 15:41 
[GMT +1:00]  

  
BAR nummer : 

  
Telefoonnummer : 

 
Naam: inzake  
Zaaknummer: 

  
Symptoom:  

 (geen 
strafrechtadvocaat) 
krijgt een strafdossier 
digitaal aangeleverd 
wat bedoelt is voor  

(wel 
strafrechtadvocaat)  
Gevolgen: Dit is al 6 x 
gebeurt vandaar dat ik 
nu maar eens bel  
Datum+Tijdstip:  
Printscreens: 

2022 17:40 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor BAR nummer  
 

2022 15:16 [GMT +1:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 14:23 [GMT +1:00]   
@  zie opmerking van  Tevens 
aangemeld bij het OM  
 

2022 10:00 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 16:40 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering: FB-STRAF  
 

2022 16:00 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar Func. beheer - 
straf  
 
(Verkeerde advocaat gekoppeld aan het strafdossier, let op dit is 
al meerdere keren het geval)  



 
2022 15:51 [GMT +1:00] Admin,:  

Sender:  
Date sent:  2022 3:43 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
Beste heer/mevrouw, 
 
Ik ontving inderdaad vandaag een e-mail met een 
strafzaakallocatie. Deze e-mail was waarschijnlijk bedoeld voor 

 Dit is inmiddels de 
5eof 6e keer (!) dat dit is gebeurd. Ik heb alleen de e-mail 
geopend; ik heb niet op een link geklikt, heb geen bestanden 
geopend of gedownload en heb niet ingelogd in de 
advocatenportal. Ik heb direct de betreffende rechtbank gebeld 
en  op de hoogte gesteld. 
 
Hoor graag wat hiervan de oorzaak is en welke maatregelen 
worden genomen naar aanleiding van dit voorval/deze 
voorvallen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 corporate seat  trade register no. 
2  further information available at 

 This e-mail, including attachments, 
is confidential and may be subject to professional privilege. It 
may not be used, disclosed, copied, distributed or retained by 
anyone other than the intended addressee. If you have received 
this e-mail by mistake, please notify us immediately and return it 
to us without retaining a copy. Electronic communications are 
not secure and may be intercepted, manipulated, infected, 
delayed or misdirected, e.g. by viruses and spam filters. 

 is not liable on any legal ground for damage 
resulting from any such event. All legal relationships are subject 
to  general terms and conditions (see 

 which include a limitation of 
liability clause, have been filed with the Rotterdam District Court 
and will be provided free of charge upon request. Dutch law is 
applicable and disputes shall be submitted exclusively to the 
Amsterdam District Court. For information concerning the 
processing of your personal data we refer to our privacy policy: 

 
 
Please consider the environment before printing this e-mail. 
 

2022 15:41 [GMT +1:00]   
Mevr. stuurt ons nog een aanvullende mail met de  melding.  



Tweedelijns 
melding 2022  14:20 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 14:36 
[GMT +1:00]  

  
De advocaat hoeft 
geen terugkoppeling.  
 

2022 14:20 
[GMT +1:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:

 
- BAR-
nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met 
formulieren, dan ook 
het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: nvt 
- Tijdstip van indiening 
nvt 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: nvt 
 
Extra uitvragen bij 

2022 17:46 [GMT +1:00]   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 

2022 16:11 [GMT +1:00]   
Mail van het OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 15:23 [GMT +1:00]   
@  zie opmerking van  Tevens 
aangemeld bij het OM  
 

2022 15:05 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 
  
 

2022 15:00 [GMT +1:00]   
Routering: FB-STRAF 
 

 een bericht gestuurd. 
 

2022 14:35 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Link:  



problemen met 
openen documenten 
(bij meer dan 5 
documenten hoeft dit 
niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 

 
2022 14:20 [GMT +1:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO om advocaat uit 
MS te verwijderen. Daarna melding naar OM voor verwijdering 
van advocaat uit GPS. 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  N 



Tweedelijns 
melding 2022  9:12 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 09:12 
[GMT +1:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer: 

  
Naam advocaat:   

 
 

BAR-nummer:  

2022 12:30 [GMT +1:00]   
Gecontroleerd 
in  
Melding afsluiten 
 

2022 11:23 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat 
door een OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de 
gegevens.  
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen 
een melding te maken.  
Zie voor meer infomatie 

 
gebruiker :  heeft op 22 genoemde raadsman 
opgevoerd. 
 

2022 10:43 [GMT +1:00] W   
Dossier gearchiveerd voor dit BAR nummer 
 
Volgens mij kan de melding gesloten worden 
 

2022 15:08 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 09:50 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  

  

  



De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 09:45 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering: FB-STRAF 
 

2022 09:12 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 2022  17:21 Advocaten Vraag 

2022 17:21 
[GMT +1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
 
Uitvraagscript 
- Naam 
advocaat:  

 
- BAR-nummer: 

 
- Parketnummer:  
 

 
 

staan beide op  
 

Is wel van ons kantoor 
/ maar van collega 

 

 
 

2022 17:21 [GMT +1:00]   
Deze zaak is van 2018 en  is gesteld 
maar heeft iets opgevraagd in dit dossier vanuit de email van 
collega  
daarom is het ws op haar naam gezet en het hele dossier naar 
haar toegezonden  
 
Hebben wij de advocaat verwezen naar OM:  Ja, om door te 
geven dat  niet gesteld is en dit van  

 is en ze hem weer moeten koppelen. 



Tweedelijns 
melding 2022  14:31 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 14:31 
[GMT +1:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 

BAR-nummer:  

2022 11:15 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 10:34 [GMT +1:00]   
Classic mijn Strafdossier: zie opmerking  Melding is 
aangemeld bij het OM  
 

2022 07:59 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 15:42 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering: FB-STRAF 
 

2022 15:28 [GMT +1:00]   
@ KCC-IVO Kwali.>>datalek onjuiste advo. gekoppeld 
 

2022 14:31 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2022  16:14 Advocaten Veiligheidsincident 

2022 16:14 
[GMT +1:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Het parketnummer 
staat nu in mijn 
portaal  dat 
moet het portaal van 
mijn 
kantoorgenoot  
zijn. 
 
Uitvraagscript 
- Naam advocaat:  

 

- BAR-
nummer:  
- Parketnummer: 

 
 
Belt de advocaat over 
problemen met 
formulieren, dan ook 
het volgende 
uitvragen. 
- Welk formulier: 
- Tijdstip van indiening 
- Welke rechtbank / 
gerechtshof: 
 
Extra uitvragen bij 

2022 15:45 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd bij zaak. 
 

2022 11:16 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2022 10:35 [GMT +1:00]   
Classic-mijn-strafdossier: Zie opmerking van  Melding is 
ook aangemeld bij het OM  
 

2022 08:05 [GMT +1:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
 
•Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
•De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
•Een e-mailbericht verzonden aan  
 

2022 16:32 [GMT +1:00]   
Routering: FB-Straf 
Link: 

 
 

2022 16:27 [GMT +1:00]   
@ KCC-Ivo Kwali. >"Datalek", onjuiste advocaat gekoppeld  
 

2022 16:14 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Melding doorzetten naar KCC-IVO 
 
Is de advocaat door OM naar ons verwezen: N 



problemen met 
openen documenten 
(bij meer dan 5 
documenten hoeft dit 
niet) 
- Welke documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 
 

 
 
 

Hebben wij de advocaat verwezen naar OM: N 
 
Datalek maar wel binnen het kantoor, aub corrigeren. Ik heb 
haar gemeld dat dit wellicht pas maandag gebeurd dus ze 
regelen nu e.e.a. onderling. 

 




