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Tweedelijns 
melding 

2019-  
16:46 Advocaten Vraag 

2019 16:46 
[GMT +1:00]  

  
Ik bel 
over parketnummer 

 Ik 
behandel geen 
zaken uit 
arrondissement  
Kunt u mij verder 
helpen? 

2019 11:30 [GMT +1:00]   
Geen nummer in de melding genoteerd. 
 
Contact opgenomen met het nummer  
Doorgeven aan de secretaresse dat het is aangapast. 
Melding kan gesloten worden. 
 

2019 11:16 [GMT +1:00]   
@KCC svp door naar RSC,  
 
zo staat het nu in gps, ik heb niets aangepast: 

 is beëindigd op 2019 
 de is al gekoppeld op 2019 door 

 
 

2019 10:14 [GMT +1:00]   
Meerdere keren gebeld, geen gehoor. Melding 
doorgezet. 
 

2019 10:09 [GMT +1:00]   
 

 
 

2019 17:31 [GMT +1:00] :  
@KCC ivo, graag melding oppakken. Mogelijk datalek in 
Straf. 
 

2019 16:51 [GMT +1:00]  
:  

Aan: KEI-kamer, graag doorzetten naar KCC Ivo! 
 

2019 16:46 [GMT +1:00]  
  

Ik heb in GPS gekeken en gezien dat  had 
moeten worden toegevoegd. Ik heb contact opgenomen 
met het OM Oost-Nederland en doorgegeven dat er een 
datalek is. 

 
  



Tweedelijns 
melding 2019  15:49 Advocaten Veiligheidsincident 

2019 15:49 
[GMT +2:00]  

 
 Ik ontvang 

emailverkeer voor 
 terwijl 

hij niet meer 
werkzaam is voor dit 
kantoor. Het betreft 
advocaat   

2019 08:21 [GMT +2:00]  
Dossier verwijderd. 2019 15:35 [GMT +2:00] 

: herstel: wel even naar MIJN 
STRAFDOSSIER zodat het dossier i.i.g. kan worden 
weggehaald bij  (vanaf 2019)

2019 15:12 [GMT +2:00]  
deze melding kan gesloten worden. Dit moet 
n.m.m. niet de normale datalekroute lopen. Ik zal 
de beveiligingscoordinator wel op de hoogte 
stellen. Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam 
van advocaat  Zijn kantoor kreeg een 
notificatiemail voor parketnummer  
Dit was echter gericht aan  

 Deze is ooit stagiair geweest maar is 
reeds sinds 2016 geschrapt.  Ik heb in het 
dossier gekeken wat er precies gestuurd is. Dat 
betreft het amv van de zitting van 
2016. Omdat ik niet goed kon plaatsen wat hier 
fout gegaan is, ben ik verder gaan zoeken. De zaak 
is al eerder behandeld op 2016 en 
vervolgens aangehouden naar 2016. Op 

2016 was  wel degelijk gekoppeld 
aan de zaak.  Op 2016 heeft de griffier van 
de zitting  als aanwezige advocaat 
geregistreerd op de zitting. Bij  is 
echter niet geregistreerd dat zij stukken wilde 
ontvangen.  heeft toen tevens een 
einddatum gekregen. Ik kan niet precies zien hoe 
dat is gebeurd omdat op 2016 voor het 
laatst iets met het record van  is 
gedaan.  stond ook gekoppeld aan de zaak 
maar stond als ‘niet aanwezig’ op de zitting van 

2016.  Vermoedelijk is dat de reden dat 
 officieel nog gekoppeld stond aan de 

zaak ttv de behandeling op 2016 en de 
laatste stukken (het amv) toegestuurd kreeg. Het 
amv is namelijk pas op 2019 toegevoegd 



aan het dossier. Standaard wordt dit ‘sluitstuk’ 
van het dossier gestuurd aan de geregistreerde 
advocaat. De reden dat  (die wèl 
aanwezig was) dit stuk niet heeft gekregen is 
hoogstvermoedelijk gelegen in het feit dat bij haar 
niet staat aangegeven dat zij de stukken (digitaal) 
wil ontvangen.  In het kader van de datalekken 
kan ik hier functioneel gezien niets mee. De hele 
registratie staat immers correct. Daar heb ik nu 
ook niets in gewijzigd.  Ik zal ook geen push aan de 
stukken laten geven voor advocaat . Immers: 
uit de registratie in GPS en overigens ook blijkend 
uit de pv’s ttz is  niet aanwezig geweest. 
Sturen van de stukken zou op zich een datalek 
gaan opleveren. Als vanuit de 
informatiebeveiliging hier anders over wordt 
gedacht dan verneem ik graag 2019 13:23 
[GMT +2:00] : @KCC IVO: s.v.p. 
melding doorzetten naar de collega's van FB Straf. 
Zie mijn opmerkingen hieronder. Wat moet hier 
gebeuren om het recht te trekken? 2019 
11:05 [GMT +2:00] : Het gaat om 
Mijn Strafdossier. Parketnummer:  
Meneer  geeft aan dat het een stagiair 
van hem was en dat  nu geen 
advocaat is. Meneer doet zelf de zaak. De 
notificatie is ontvangen op het algemene e-
mailadres van het 
kantoor: In Mijn 
Strafdossier zie ik dat het dossier voor  
is gearchiveerd na opschoning. Het dossier staat 
nog op naam van  IN GPS 
zie ik dat  geen datum heeft bij 'einde 
machtiging'. Daarnaast zie ik advocaat  

 ook aan de zaak hangen. Er staan 2 
stelbrieven in GPS, beide van  
2019 15:49 [GMT +2:00]  

Ik heb de melding in Topdesk gezet en 



ik zet de melding over naar de KEI-kamer zodat 
deze collega de melding na controle weer 
kan doorzetten  IVO Rechtspraak.  meldt 
een datalek aan ons en met het  verzoek om dit te 
herstellen. 

 
  



Tweedelijns 
melding 2019- 10:30 Advocaten Veiligheidsincident 

2019 
10:30 [GMT 
+2:00] 

 
 

Ik heb een 
notificatiemail 
ontvangen in 
een 
strafdossier 
met het 
parketnummer 

 
maar deze is 
niet voor mij, 
waarschijnlijk 
is dit voor mijn 
naamgenoot? 

 

2019 11:53 [GMT +2:00]   
I.o.m.  kan deze melding zonder terugkoppeling afgemeld worden. 
 

2019 11:24 [GMT +2:00]   
@RSC de melding is afgehandeld. Kunnen jullie de melding sluiten? Alvast 
dank. 
 

2019 10:58 [GMT +2:00]   
volgens mij is dit al afgehandeld. Graag even terugkoppelen naar DVOM 
zodat de melding kan worden gesloten. 
 

2019 15:52 [GMT +2:00]   
zelfde als afmelding van  
 

2019 12:53 [GMT +2:00]   
Het OM heeft de melding 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  

 
2019 08:07:39 door  aangemaakt. 

/2019 15:30:41 door  einde geldigheid (koppeling) gevuld, 
DUS NIET actief gemaakt. 

/2019 08:35:54 door  einde geldigheid (koppeling) weer 
weggehaald, dus actief gemaakt. 

/2019 10:02:12 door  einde geldigheid (koppeling) weer 
gevuld , dus NIET actief gemaakt. 
 

  en  zijn van het Parket OVJ Zeeland-West-
Brabant 

 is functioneel beheerder bij de Rechtspraak.  
 

2019 09:01 [GMT +2:00]   
Status verzoek op gevraagd bij het DVOM. 



 
2019 14:53 [GMT +2:00]   

Status verzoek gedaan bij het OM. 
 

-2019 06:57 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2019 08:28 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het Openbaar Ministerie. 
 

2019 08:24 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd.  
 
@KCC: Graag doorzetten naar OM voor verdere herstelwerkzaamheden. 
 

-2019 15:35 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat  Deze kreeg 
voor . Dit was echter niet voor hem bestemd.  
  
De verkeerde advocaat is gekoppeld door  een OM 
medewerker. 
  
De betrokkenheid is reeds beëindigd.  
  
Graag routeren naar FB van OM zodat zij eventuele herstelacties kunnen 
laten verrichten.  
  
Tevens graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen. 
 

2019 10:59 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. melding graag doorzetten naar de collega's van FB straf. 
Het betreft hier de koppeling van een onjuiste advocaat. 
 

2019 10:58 [GMT +2:00]   



In Mijn Strafdossier zie ik dat alleen  toegang heeft tot het digitale 
dossier. Meneer wil graag een terugkoppeling als het is opgelost. 
 

2019 10:30 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer zie melding data-lek 

 
  



Tweedelijns 
melding 2019- 13:17 Advocaten Veiligheidsincident 

2019 13:17 [GMT +2:00] 
  

 
 
Advocaat  

geeft 
aan een notificatiemail in 
bovengenoemde procedure te 
hebben ontvangen. Meneer doet 
echter geen strafzaken en geeft aan 
dat dit eerder is voorgevallen. Meneer 
verwijst naar de juiste advocaat:  
 

 

 
 
Status Dossier: beginfase - 
Arrondissement Amsterdam 
Zitting / Locatie: (nog) niet bekend 
 
Gelieve over te gaan tot koppeling van 
de bovengenoemde raadsman te 
Amsterdam in voorgenoemd dossier. 

2019 11:55 [GMT +2:00]   
I.o.m.  kan deze melding zonder terugkoppeling afgemeld worden. 
 

2019 11:24 [GMT +2:00]   
@RSC de melding is afgehandeld. Kunnen jullie de melding sluiten? Alvast 
dank. 
 

2019 11:01 [GMT +2:00]   
deze melding is voglens mij afgehandeld en kan dus worden gesloten. 
 

2019 15:56 [GMT +2:00]   
zelfde afmelding als op  
 

2019 13:38 [GMT +2:00]   
Het OM heeft de melding afgehandeld: 
Gebruiker  heeft in de zaak met parketnummer 

  een verkeerde advocaat gekoppeld 
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  

Blijkbaar zou de volgende advocaat de juiste zijn. 
Graag met parket opnemen. 

 
 

 
 
@  Moet er nog wat met de melding gebeuren? 
 

2019 09:01 [GMT +2:00]   
Status verzoek op gevraagd bij het DVOM. 
 

2019 15:16 [GMT +2:00]   
Status verzoek gedaan bij het OM. 
 



-2019 13:37 [GMT +2:00]   
Melding OM: 
Het verzoek is in behandeling genomen.  
 

-2019 14:17 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 13:15 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 
@KCC: Graag doorzetten naar FB OM voor verdere herstel actie. 
 

2019 11:47 [GMT +2:00]   
  

 
 

 
onzichtbaar voor aanmelder 

 2019 13:17 
 

 
Advocaat  geeft aan 
een 
notificatiemail in bovengenoemde procedure te hebben ontvangen. 
Meneer 
doet echter geen strafzaken en geeft aan dat dit eerder is voorgevallen. 
Meneer 
verwijst naar de juiste advocaat: 
 

 
  

 
 
Status Dossier: beginfase - Arrondissement Amsterdam 
Zitting / Locatie: (nog) niet bekend 
 
Gelieve over te gaan tot koppeling van de bovengenoemde raadsman te 
Amsterdam in voorgenoemd dossier. 



 
 
========== 
 
Wat is er gebeurd:  
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam van 
advocaat  Deze kreeg voor  notificaties 
  
De registratie is gedaan door  een OM medewerker, op 
2019.  
  
Ik heb de registratie beeindigd 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat weg te halen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om herstelacties te (laten) 
verrichten. 
  
  
  
  
 

2019 17:44 [GMT +2:00]   
Soort melding: 
Veiligheidsincident 
 
niemand aanwezig daarom melding doorgezset 
 
Link: 

 
 

2019 16:13 [GMT +2:00] :  
@KCC-IVO: Graag goede advocaat laten koppelen GPS + verkeerde 
advocaat verwijderen uit mijn strafdossier 
 

2019 13:22 [GMT +2:00]   
@ KEI: gaarne doorzetten naar FB - Straf. 



 
2019 13:21 [GMT +2:00]   

※ 
 OM.JPG 

 
2019 13:20 [GMT +2:00]   

※ 
 GPS.JPG 



Tweedelijns 
melding 2019  16:21 Advocaten Veiligheidsincident 

2019 16:21 [GMT +2:00]  
  

mevrouw is advocaat bij  
  en heeft een 

notificatiemail ontvangen dat er een 
strafdossier is verstrekt, maar zij is 
niet de advocaat van   
 
Parket nummer:  
BAR nummer   

2019 12:46 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 12:09 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam van 
advocaat  Deze kreeg voor  
notificaties terwijl zij niet de advocaat is.  
  
De registratie is gedaan door  een griffiemedewerker van de 
rechtbank, op 2019.  
  
Ik heb de registratie beeindigd per heden. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat weg te halen.  
  
Ik heb mail gestuurd naar de betreffende griffier voor evt. herstel. 
 

2019 16:47 [GMT +2:00]   
 gebeld . 

 
2019 16:35 [GMT +2:00]   

@KCC-IVO: Advocaat uit GPS en mijn strafdossier verwijderen (Datalek) 
 

2019 16:21 [GMT +2:00]   
in gps gecontroleerd en aldaar zie ik dat  staat gekoppeld als 
raadsvrouw.  
Echter een stelbrief is niet te vinden, waaruit blijkt wie wel de juiste 
advocaat is.  
mevrouw gevraagd of zij teruggebeld wil worden, maar dat hoeft niet, zij 
wil eigenlijk graag een mail ontvangen.   
Aangegeven dat er weken overheen kan gaan voordat dit opgelost is. 
Mocht zij toch weer n nieuwe notificatiemail ontvangen, dan graag toch 
weer melden bij ons. 



Tweedelijns 
melding 2019-  11:29 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 11:29 [GMT +2:00] 
  

 
 
Advocaat  

geeft aan in 
bovengenoemde zaak op  een 
notificatiemail te hebben ontvangen. 
Client komt deze advocaat niet 
bekend voor. Deze advocaat doet 
voor een groot deel militaire 
strafzaken binnen het arrondissement 
Gelderland. Meneer verzoekt om 
ontkoppeling in deze zaak.  
 
Volgens GPS & het 
verstrekkingsportaal is er een tweede 
advocaat gekoppeld met dezelfde 
achternaam: 
 

 
 

 
 
Gelieve zorgdragen dat alleen deze 
(proces)advocaat over de voortgang 
in dit dossier in kennis wordt gesteld.  
 
Arrondissement RB Gelderland - 
Arnhem (RC) 
Parket OVJ - Oost Nederland 
Status Dossier: beginfase - geen 
zitting bepaald 
  

2019 10:42 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld. 
 

2019 08:05 [GMT +2:00]   
@RSC 
 

2019 10:20 [GMT +2:00]   
DVOM meld: 
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  

 . 
 
De verstrekkingsfunctie aan  is op 2019 beeindigd 
door  

 door  opgevoerd. 
 

2019 07:27 [GMT +2:00]   
DVOM meld: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 11:36 [GMT +2:00]   
Laten heropenen bij het Openbaar Ministerie. 
 

2019 11:15 [GMT +2:00]   
 heeft een notificatiemail ontvangen voor  

terwijl hij dat dossier helemaal niet kent.  
  
Deze koppeling blijkt op 2019te zijn gedaan door  Dat 
is een OM medewekrer.  
  
Op 2019 heeft  cf de afspraken 



de betrokkenheid beëindigd.  
  
DVOM heeft echter contact opgenomen met   
  
Vanaf toen is op enig moment door iemand  echt helemaal 
‘verwijderd’  met het rode kruisje. Dat heeft als gevolg dat onder water de 
betrokkneheid blijft bestaan.  
  
Graag routeren naar GPS AB om in de database de betrokkenheid van  

 weg te halen.  
  
Als de melding terugkomt (niet eerder) graag met terugwerkende kracht de 
melding routeren naar MIJN STRAFDOSSIER zodat bij  het dossier 
kan worden gearchiveerd. 
 

2019 15:58 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  

 heeft de Servicedesk OM (ICT) ge-e-maild en geeft het 
volgende aan: 
"<Sorry maar ik begrijp niet goed wat ik met deze mailwisseling moet doen. 
Ik zie de stukken dat advocaat  als 
advocaat van verdachte  genoemd is. 
Heb ik een andere advocaat in GPS gezet? Want de naam  zie ik 
nergens in de stukken terugkomen, dus ik weet niet waar die advocaat 
vandaan komt en wie die in GPS heeft gezet?>" 
 

-2019 13:41 [GMT +2:00] :  
Het OM heeft de melding 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  

 . 
Op 2019 11:49:43 heeft   de advoccat gekoppeld. 
Op 2019 17:26:15 heeft  de advocaat in de zaak 
ontkoppeld 



 
  

    FOM    50    PKTSEC    2     
 

2019 09:02 [GMT +2:00]   
Status verzoek op gevraagd bij het DVOM. 
 

2019 12:12 [GMT +2:00]   
Status verzoek gedaan bij OM. 
 

2019 14:38 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen OM: 
Je melding met nummer  is heropend 
 

2019 06:57 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 08:08 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het Openbaar Ministerie. 
 

2019 17:28 [GMT +2:00]   
Beste KCC, gaarne via servicedesk OM laten routeren naar het juiste parket, 
zodat men de juiste advocaat kan registreren.  
 
Volgens de historie is de melding al geweest bij mijn strafdossier. Datum 
einde is gevuld bij  echter vandaag heeft het parket ook een 

 gekoppeld aan de zaak.  Het parket moet de gegevens 
juist verwerken in het systeem. 
 

2019 15:15 [GMT +2: 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
11:46 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 13:23 
[GMT +2:00]  

  
Waarschijnlijk moet 
het  
zijn en niet  

 Eerder is 
er een advocaat 
gekoppeld die was 
geschrapt. Daarna 
dus de recente 
advocaat gekoppeld. 
Die is ook geschrapt. 
Ik zie zo snel geen 
stelfbrief in GPS. Zie 
bijgevoegde print 
screens voor 
info zoals te zien is in 
GPS en in de 
BAR/LAT. Daar staan 
alle gegevens uit GPS 
en de BAR/LAT.  
 

2019 11:46 
[GMT +2:00]  

  
Notificatiemail 
ontvangen voor 
advocaat

 
voor dossiernummer: 

 
 

 
 

 
  

2019 07:14 [GMT +2:00]   
@RSC: Graag terugkoppeling aan de advocaat. 
 

2019 07:14 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
Je melding met nummer  is 
behandeld en gereed. 
Toelichting afhandeling:  
De zaak is in orde; er is geen actie nodig vanuit 
Applicatiebeheer of functioneel beheer OM.  
 

2019 08:16 [GMT +2:00]   
Meldingnummer  
 

2019 13:34 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 12:26 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 12:02 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van het kantoor van vml 
advocaat  Zij kregen een 
notificatiemail voor het dossier met parketnummer 

 is echter al sinds 2019 
geen advocaat meer. Vermoedelijk moet dit zijn  

  
  
De verkeerde advocaat is op 2018 gekoppeld 
door een rechtbankmedewerker. Dit is 
vermoedelijk gebeurt ttv de zitting, op 2019.  
  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden 
  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 



dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Ik zal verder de rechtbank inlichten dat hier sprake 
is van een datalek. 
 

2019 13:37 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. doorzetten naar de collega's van 
FB Straf. 
 

2019 11:46 [GMT +2:00]   
Graag doorzetten! 

 



Tweedelijn
s melding 

2019  
15:13 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 15:13 [GMT 
+2:00]   
Ik krijg stukken die niet voor 
mij bestemd zijn, ik heb 
geregeld dat ik stukken 
ontvang voor een andere 
advocaat en vind dit 
behoorlijk hinderlijk. 

 

2019 14:32 [GMT +2:00]   
wat moet ik hier mee doen? Dit is al naar het OM gestuurd.... 
 

2019 07:29 [GMT +2:00]   
@  Moet er verder nog iets gebeuren met deze melding? 
 

2019 07:28 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
Goedenavond, 
  
Deze melding is 2019 afgehandeld met de volgende tekst: 
Gebruiker  heeft in de zaak met parketnummer 

 heeft op 2019 een verkeerde advocaat gekoppeld hierdoor zijn 
processtukken naar de  
verkeerde advocaat verzonden 
 

2019 15:15 [GMT +2:00]   
Beste OM,  
  
Graag ontvangen wij meer informatie m.b.t. de volgende melding: 

 
  
Staat deze nog in behandeling bij jullie? Indien deze al is afgemeld dan 
ontvangen wij graag de afmelding.  
  
Alvast bedankt.  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Medewerker Klant Contact Center 
 
Front Office IVO Rechtspraak 

 

 
 



www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m do  
 
 
 
  
 

2019 09:30 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 07:33 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

-2019 16:00 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 12:32 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam 
van  Deze kreeg notificaties voor dossier 
met parketnummer  Dit dossier is bij deze advocaat niet 
bekend.  
  
De verkeerde advocaat is op 2019 gekoppeld door  
een OM medewerker.  
  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden 
  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te 
verrichten. 
 

2019 16:01 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier en OM. 



 
Deze advocaat heeft het al eerder meegemaakt Zie de nog openstaande 
melding  
-  Deze advocaat behandelt 
deze zaak niet en is dus onterecht hieraan 
gekoppeld. 
-  De naamgenoot van 
bovenstaande advocaat. 
 

-2019 15:13 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer zie data-lek, kon helaas zelf niet zoeken naar de stelbrief in 
GPS. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
17:01 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 17:01 [GMT 
+2:00]   
Mevrouw heeft mail 
ontvangen over een 
strafdossier dat er 
documenten klaar staan. 
Mevrouw doet geen 
strafrecht. Ze weet dat er 
andere advocaat met zelfde 
achternaam ook in het 
arrondissement Amsterdam 
wel een strafrecht advocaat 
is. Is dit voor die andere 
advocaat bedoeld. Mevrouw 
heeft verder niet gekeken in 
de zaak. Betreft 
parketnummer: 

 

2019 12:33 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 13:28 [GMT +2:00]   
Status navraag. 
 

2019 12:38 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam 
van  Zij kreeg voor dossier met 
parketnummer  een notificatiemail.  
  
De verkeerde advocaat is op -2019 gekoppeld door  een 
medewerker van  rechtbank Amsterdam.  
  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Ik zal de rechtbank laten weten dat hier sprake is van een datalek en dat 
er herstel moet plaatsvinden. 
 

2019 17:33 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier en/of OM. 
 
Er zijn 2 advocaten aan dit dossier gekoppeld. 
 

 onjuiste advocaat 
 

 
 

2019 17:01 [GMT +2:00] :  
@KEI: graag oppakken. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
13:06 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 13:06 [GMT 
+2:00]   
Mevr. geeft aan dat er een 
notificatiemail is ontvangen 
voor advocaat  

 Waarschijnlijk is 
dat  De advocaat 
werkt niet meer bij het 
kantoor. Kan zijn dat hij geen 
advocaat meer is.  
 
Het gaat om  

2019 11:41 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 10:11 [GMT +2:00]   
Mail gestuurd naar  of correctie goed is uitgevoerd in GPS. 
 

2019 15:37 [GMT +2:00]   
Gaarne routeren naar team mijn strafdossier om de gegevens te 
verwijderen bij  De gebruiker heeft reeds de juiste 
raadsman gekoppeld in GPS 
 

2019 09:22 [GMT +2:00]   
Alle collega's gebeld, geen gehoor.  
 
@  willen jullie met deze datalek aan de slag svp? 
 

2019 15:34 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier en/of OM: 
 
Parketnummer:  
BAR--nummer en naam onjuiste advocaat:  

 
Het BAR-nummer en de naam van de andere gekoppelde advocaat is: 

 
 

2019 13:08 [GMT +2:00]   
@KEI kamer: graag verder in behandeling nemen. 
 

2019 13:06 [GMT +2:00]   
Is MS zie ik dat er 2 advocaten zijn gekoppeld. Waarschijnlijk is advocaat 

) de correcte advocaat. Ik heb aangegeven de 
melding door te zetten, zodat het rechtgetrokken kan worden. Ik heb 
geen e-mailadres bij de 'aanmelder' vermeld, omdat de advocaat 

 niet is te vinden als actieve advocaat in de BAR/LAT.Het 
meldingsnummer doorgegeven aan mevrouw. Als er 
meer notificatiemails worden ontvangen-> terugbellen. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
13:29 Advocaten Vraag 

2019 13:46 [GMT 
+2:00]   
In mijn strafdossier kan ik 

 
gekoppeld is. 
 
In GPS kan ik zien dat een 
advocaat  
gekoppeld. Geen stelbrief 
 
advocaat   

 
geschrapt 
 

2019 13:29 [GMT 
+2:00]   
Ik heb een notificatiemail 
ontvangen in een 
strafdossier die niet voor mij 
bestemd is maar 
waarschijnlijk voor  

? 
 

parketnummer: 
 

 
Zou u zorgkunnen dragen 
dat het bij de juiste advocaat 
terecht komt? 

2019 11:43 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 10:11 [GMT +2:00]   
Mail gestuurd naar  of correctie goed is uitgevoerd in GPS. 
 

2019 09:34 [GMT +2:00]   
Nog even contact opgenomen met  omdat de 
melding niet helemaal duidelijk was. 
 
advocaat  geschrapt is al heel lang niet meer 
werkzaam op het  advocatuur  
 
Dus de advocaat   graag weghalen in GPS en Mijn 
strafdossier. (geschrapt) 
 
Vrijdag kon ik zien dat in Mijn strafdossier de advocaat parketnummer 

 
 gekoppeld is. Nu niet meer nu alleen nog  

 
2019 15:35 [GMT +2:00]   

Gaarne melding routeren naar team mijn strafdossier om de gegevens te 
verwijderen bij  De gebruiker heeft in GPS al de juiste 
advocaat geregistreerd 
 

2019 13:45 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO  Graag deze melding g doorzetten naar FB - Straf. dank je 
wel. 
 

2019 13:36 [GMT +2:00]   
Mijn strafdossier kan ik zien dat er aan de zaak met parketnummer 

 
 gekoppeld is. 

 
In GPS kan ik zien dat een advocaat  gekoppeld. 
 

019 13:29 [GMT +2:00]   
@Collegá's KEI-Kamer zie data-lek 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
10:34 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 10:34 [GMT 
+2:00]   

is advocaat in 
 en 

heeft 4 notificatie mails 
ontvangen van een 
parketnummer, maar hij is 
geen strafadvocaat. 
Er is wel een strafadvocaat 
met dezelfde voorletters als 
hem  zo zegt hij.  
 
parketnummer 

 
bar nummer  

2019 17:55 [GMT +2:00]   
deze is al afgehandeld aan zm zijde. wat moet ik hier dan nu mee doen? 
volgens mij kan deze melding worden gesloten.  
 
overigens, het is niet anders dan anders gegaan. Wat is de reden dat wij 
nu ineens deze vragen terugkrijgen? 
 

2019 15:27 [GMT +2:00]   
@  Moet er verder nog iets gebeuren met deze melding? 
 

2019 15:25 [GMT +2:00]   
Hallo  
  
Deze is afgemeld op 24 april jl. 
  
Afmeldttekst: 
  
Op 2019 is door  advocaat   

 in zaak   opgevoerd. Op 
2019 is door  deze gesloten.  Op 2019 is 

door  wederom advocaat  
 in zaak    opengezet .  Ik heb deze weer gesloten en 

advocaat  van 
 aan de zaak gehangen.  U 

dient zelf  of het parket een melding te maken inzake 
deze datalek.  
  
Met vriendelijke groet, 

 
 

Openbaar Ministerie 
Dienstverleningsorganisatie OM 

 
www.om.nl 
 

2019 12:12 [GMT +2:00]   
Status verzoek gedaan bij OM. 



 
2019 11:44 [GMT +2:00]   

Dossier verwijderd. 
 

-2019 08:01 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2019 17:02 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Deze 
ontving voor dossier met parketnummer  notificatiemails 
maar is geen strafadvocaat.   
  
De verkeerde advocaat is gekoppeld door  een OM 
medewerker.  
  
De betrokkenheid is reeds beëindigd door mij, per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB  van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 14:12 [GMT +2:00]   
bij  via Tel gemeld 
 

2019 13:17 [GMT +2:00]   
@  Graag advocaat uit mijn strafdossier verwijderen. Daarna 
door naar OM om uit GPS te laten verwijderen. 
 

2019 10:34 [GMT +2:00]   
nagekeken in GPS en inderdaad zijn naam staat als raadsman genoteerd. 
Echter er is geen stelbrief te vinden.   
 
Aangegeven dat wij deze melding oppakken en gaat corrigeren.  
Mocht het nogmaals gebeuren, vriendelijk verzocht toch contact met ons 
op te nemen. 



Tweedelijn
s melding 

2019  
10:17 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 10:17 [GMT 
+2:00]   
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. Advocaat is 
al tijdje geschrapt uit LAT. 
Notificatiemail kwam binnen 
bij zijn oude 
kantoor. Advocaat moet dus 
worden verwijderd bij 
onderstaande 
parketnummers.  
 
Parketnummer     :

 
 

Naam Advocaat    :  
 

A-Nummer            :  
 
Mevrouw ging stelbrieven 
sturen om zich te stellen in 
deze zaken. 

2019 09:03 [GMT +2:00]   
Deze melding ga ik sluiten. Het nummer in de melding is van heel iemand 
anders. 
 

2019 13:58 [GMT +2:00]   
in al deze zaken is de betrokkenheid van de advocaat beëindigd. Graag 
sluiten. 
 

2019 10:21 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, Melding besproken met  In overleg met hem 
melding via KCC IVO opnieuw doorzetten naar GPS-Beheer. 
 

2019 10:59 [GMT +2:00]   
Dit is geen datalek! 
 
Er is nu niemand van straf beschikbaar. Dinsdag contact opnemen om 
navraag te doen of de werkwijze is aangepast. 
 
Want het lijkt mij als de advocaat geschrapt is lijkt me dat hij/zij 
verwijderd moet worden. Ongeacht of een advocaat zich stelt of niet. 
Lijkt me geen gewenste werkwijze bij een geschrapte adv. Als een andere 
adv. zich stelt, kan die oude adv. 'einde machtiging' krijgen en de nieuwe 
worden gekoppeld. Dan is het ook opgelost. 
 

2019 17:30 [GMT +2:00]   
ja,  zit nog aan dit dossier vat. Maar dit is geen datalek. advocaten 
die aan een dossier gekoppeld hebben gezeten mogen niet zonder meer 
ontkoppeld worden.  
 
Als er een andere advocaat zich stelt in deze zaak (kan bijvoorbeeld van 
het zelfde kantoor zijn, dat maakt niet uit) dan kan  worden 
vervangen door deze.  
 
mocht het nu zo zijn dat dit een ongewenst effect is van de 
functionaliteiten in gps, dan moet daar misschien een nadere afspraak 
voor worden gemaakt. 
 

2019 14:07 [GMT +2:00]   



@KCC IVO: graag controleren (of doorzetten naar een collega van GPS / 
Mijn Strafdossier) of  is ontkoppeld van de 3 zaken. Ik zag 
in GPS dat de adv. nog hangt aan bv.  
 

2019 11:12 [GMT +2:00]   
Navraag  is  de correcte advocaat?  heeft 
gebeld, in 1 van de parketnummer zie ik dat  ontkoppeld en 

 nog als advocaat. Hij geeft aan dat  de 3 zaken niet 
doet, dus ontkoppeld moet worden. 
 

2019 17:22 [GMT +2:00]   
dit is geen datalek. Vanaf  heeft  (of het kantoor dan in dit 
geval) een notificatie ontvangen van de laatste handeling in dit dossier. 
(de akte intrekken rechtsmiddel). 
 
Daarna heeft een andere advocaat stukken gekregen (vandaag). 
 

2019 14:24 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 

2019 10:19 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, betreft mijns inziens geen data lek. A nummer is niet meer in 
gebruik. Geschrapt uit BAR LAT. Desondanks wel graag oppakken zodat 
e.e.a. kan worden hersteld. 
 

2019 10:17 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
M.I. geen datalek. Er kon via A-Nummer niet meer worden ingelogd. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
15:43 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 15:55 [GMT 
+2:00]   
In mijn Strafdossier kan ik 
zien dat er 3 advocaten zijn 
gekoppeld 
 

 
 

 
 

2019 15:43 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :   

 
A-Nummer            :  
 
 
Het is bestemd voor:  
 
Naam Advocaat    :  

A-Nummer            :  

2019 09:02 [GMT +2:00]   
 gesproken en die geeft aan dat de zaak niet meer in haar 

overzicht ziet staan. 
 

2019 17:44 [GMT +2:00]   
Volgens mij kan deze worden afgemeld 
 

2019 08:50 [GMT +2:00]   
Goedenavond, 
  
Melding is aan OM-zijde ook al gesloten. 
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Openbaar Ministerie 
Dienstverleningsorganisatie OM 

 
www.om.nl 
 

2019 11:42 [GMT +2:00]   
@  
 
Het lijkt hier alsof er aan de OM zijde nog het e.a. gedaan moet worden. 
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. 
 

2019 11:22 [GMT +2:00]   
volgens mij is dit afgehandeld. Graag even verifieren bij het OM. DAn kan 
deze melding worden gesloten. 
 

2019 15:40 [GMT +2:00]   
@  Moet er nog wat door jullie uitgevoerd worden? 
 



2019 15:39 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Gebruiker  heeft in de zaak met parketnummer 

 een verkeerde advocaat opgevoerd hierdoor zijn de 
processtukken niet bij de juiste advocaat terecht gekomen 
 
De advocaten zijn ingevoerd door  bij 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 

 .  
  
 

2019 08:59 [GMT +2:00]   
Status verzoek op gevraagd bij het DVOM. 
 

-2019 14:46 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij beide advocaten. 
 

-2019 14:45 [GMT +2:00]   
 heeft gebeld. Zij ziet de bovengenoemde zaak 

 nog steeds in haar overzicht staan. 
Herhaaldelijk het verzoek  te ontkoppelen (vinkje uit 
zetten).  Dank. 
 

2019 07:06 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2019 18:03 [GMT +2:00]   
@Mijn Strafdossier, graag:  



 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier  en 

 te verwijderen vanaf 2019. 
 

2019 18:03 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

2019 14:10 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat  Zij 
kreeg voor  notificatiemails. Dit betreft echter niet haar 
dossier. Hetzelfde geldt voor  
  
Ik heb gezien  dat de betrokkenheid is beeindigd op 2018. Op 

2019 is het abonnement weer gaan lopen. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier  en 

 te verwijderen vanaf 2019.  
  
Tevens graag routeren naar GPS AB:  
Graag onderzoeken hoe het kan dat plotsklaps het abonnement weer 
gaat lopen. 
 

2019 15:56 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 

2019 15:43 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
9:31 Advocaten Vraag 

2019 09:31 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : onbekend 
 
Notificatiemail gestuurd naar 
CMS Advocaten, algemeen 
emailadres.  

 werkt hier al 
jaren niet meer. 
 
 
 

 
algemene emailadres 

 

-2019 15:10 [GMT +2:00]   
Dossier opgeschoond. 
 

2019 12:37 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat  voor 
parketnummer   is echter al geruime tijd geen 
advocaat meer.  
  
De verkeerde advocaat is gekoppeld door  een 
medewerker  (rb Overijssel), op 2019.  
  
Ik heb de betrokkenheid beeindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens heb ik per mail de betreffende griffiemedewerker op de hoogte 
gesteld en verzocht evt. herstelacties te verrichten. 
 

2019 10:15 [GMT +2:00]   
 gesproken melding doorgezet 

 
2019 09:32 [GMT +2:00]   

@KCC IVO, melding graag verder oppakken 
 

2019 09:31 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer:   
 

 wilde geen A nummer geven, omdat het naar  het 
algemene e-mailadres gegaan is. 

 werkt al jaren niet meer bij  
In GPS staan  en  vermeld, e-mail 
is verzonden naar  ( verkeerde e-mail?) 



Tweedelijn
s melding 

2019  
9:42 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 09:42 [GMT 
+2:00]   
Gebeld door secretaresse 
van  Zij doet geen 
strafzaken. Zie ook geen 
stelbrief in GPS.  
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     

 
Naam Advocaat     

 
A-Nummer             

2019 09:41 [GMT +2:00]   
Telefonisch medegedeeld aan  Melding hierna 
afgemeld. 
 

2019 16:18 [GMT +2:00]   
In zaak is  advocaat   beeindigd bij deze 
zaak. Deze 
advocaat blijkt namelijk  geen strafzaken te doen.  
 

2019 16:11 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als 
referentie. 
 

2019 10:16 [GMT +2:00]   
Het OM meldt: 
Er is informatie toegevoegd aan je melding met nummer  

 
Toevoeging:  
In zaak  is  advocaat   beeindigd bij deze 
zaak. Deze advocaat blijkt namelijk  geen strafzaken te doen.  
 

2019 16:08 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 15:35 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd.  
 
@KCC: Graag doorzetten naar OM voor verder herstelacties. 
 

-2019 12:24 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van  voor parketnummer 

  doet echter geen strafzaken. 
  
De verkeerde advocaat is gekoppeld door  een OM 
medewerker, op -2019, per 2019 
  



Ik heb de betrokkenheid beeindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM zodat eventuele (andere) 
herstelacties kunnen worden verricht. 
 

2019 10:16 [GMT +2:00]   
 gesproken melding doorgezet 

 
2019 09:46 [GMT +2:00]   

@KCC IVO, graag melding verder oppakken 
 

2019 09:42 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier + oppakken als datalek. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
10:07 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 10:07 [GMT 
+2:00]  

:  
  krijgt mail 

en post voor  
 maar deze 

mevrouw is niet werkzaam 
op ons kantoor. 

 
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 

2019 09:20 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd 
 

2019 13:24 [GMT +2:00]   
Je melding is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Aangezien de betrokkenheid van de advocaat is verwijderd, zullen ook 
geen documenten naar deze advocaat verstuurd worden.  
 

2019 09:43 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 

2019 07:58 [GMT +2:00]   
mail naar dvom gestuurd 
 

2019 17:05 [GMT +2:00]   
aanvulling: tevens graag naar GPS AB zodat de verkeerde advocaat ook 
daadwerkelijk kan worden weggehaald vanwege de foutberichten die 
anders naar MIJN STRAFDOSSIER woden gezonden. 
 

2019 17:00 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam 
van het  Zij kregen voor het parketnummer 

 notificaties, bestemd voor advocaat . Zij 
werkt inmiddels echter al geruime tijd niet meer voor dit kantoor (en is 
trouwens als sinds medio 2010 geschrapt.  
  
De verkeerde advocaat is gekoppeld door  een medewerker 
van de rechtbank te Den Haag. Vermoedelijk ook de zittingsgriffier. Te 
zien aan de ‘aanwezigen’ ttz heeft de zittingsgriffier per abuis de 
verkeerde  gekoppeld aan deze zaak.  
  
De betrokkenheid kan ik nu niet beeindigen omdat iemand het ‘rode 
kruisje’ heeft gebruikt waardoor de juiste advocaat  wel 
gekoppeld is, maar de verkeerde niet meer te beeindigen.  
  
De griffier in kwestie is thans niet te bereiken, zodat ik nu ook niet kan 



verifieren hoe dit gegaan is.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen. 
 

2019 14:37 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, Melding is teruggezet op RSC. Wat verwachten jullie van ons? 
Of is deze melding nog in behandeling. Graag update 
 

2019 11:55 [GMT +2:00]   
  is per 2010 geschrapt. Toendertijd wel werkzaam 

geweest bij  kantoor van melder,   
 

2019 11:11 [GMT +2:00]   
Dit heeft toch te maken met de storing van gisteren? 
 

2019 15:30 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: De advocaat komt niet meer voor in 
BAR LAT. Zit ook geen stelbrief in GPS. Graag advocaat  
verwijderen uit GPS.  
 
Overigens is het wel raar dat  post en 
notificatiemailtjes ontvangt voor  
 

2019 10:07 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer:  staat in GPS wel gekoppeld aan het 
parketnummer, e-mail klopt niet? 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
15:23 Advocaten Vraag 

-2019 08:46 [GMT 
+2:00]   

 
2019 15:23 [GMT 

+2:00]  
  

Ik bel omdat een 
kantoorgenoot van ons,  

 met 
pensioen is en nog steeds 
notificatiemails ontvangt. Zij 
is in  2018 met 
pensioen gegaan. Het gaat 
om strafdossier 

 
Kunt u dit aanpassen? 

2019 07:54 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 11:38 [GMT +2:00]   
einddatum geregistreerd 
 
@ KCC 
call svp door naar  
svp het bericht in de zaak aan  

 verwijderen 
 call mag daarna worden gesloten 
 

2019 08:43 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. melding verder in behandeling nemen. In GPS zie ik een 
stelbrief van  van 2017. Verder zie ik 2 advocaten 
gekoppeld. Ook een  In MS staan 2 A-nummers met 
dossiers bij 'actieve dossiers'. 
 

2019 15:23 [GMT +2:00]   
Ik heb  laten weten dat wij dit in het strafdossier gaan 
aanpassen. 



Eerstelijns 
melding 

2019  
11:04 Advocaten Vraag 

2019 11:04 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 

 
ontvangt onterecht een 
notificatie e-mail  
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat     

 
A-Nummer            :  
 
2 advocaten gekoppeld  

 en   
In GPS is de machtiging voor 
de  

 op  2019 
stopgezet ( doet geen 
strafzaken) En voor de 

 is de 
machtiging ingegaan op  

 2019 

2019 11:18 [GMT +2:00]   
Contact opgenomen met  die heeft idd een 
notificatie gehad op  
Dit kon ik ook zien in Mijn strafdossier. 
 
Dus voor nu kan deze melding gesloten worden. Omdat de ze een fout 
hadden gemaakt met het stellen van de advocaat maar gelijk de zelfde 
dag hersteld hebben. 
 

2019 11:04 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 2019  9:21 Advocaten Vraag 

2019 09:28 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :   

 
A-Nummer            :   
 
Zowel in GPS als in Mijn 
strafdossier is de advocaat  

 gekoppeld ( zoals 
 hieronder al zegt doet 

geen strafzaken) Einde 
machtiging staat in GPS op  

 2019. Gisteren een 
notificatie e-mail ontvangen.  
In Mijn strafdossier kan ik 
zien dat het dossier gisteren 
is aanvult. 
 

2019 09:21 [GMT 
+2:00]   
Wij hebben een notificatie 
mail ontvangen in de zaak 
met het parketnummer 

 op naam van  
van 

ons kantoor maar deze 
advocaat behandeld deze 
zaak niet. 
 

 
 

2019 12:12 [GMT +2:00]   
Dossier  is gearchiveerd voor de advocaat met BAR 
nummer . 
 

2019 17:07 [GMT +2:00]   
Op 2019 is de betrokkenheid beeindigd.  
 
Per abuis heb ik de vinkjes niet weggehaald. Dat heb ik bij deze alsnog 
gedaan.  
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om de stukken bij  
weg te halen. 
 

2019 09:39 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB -Straf. Dank je wel. 
 

2019 09:21 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer zie data-lek verkeerde advocaat gekoppeld. 
 
GRAAG TERUGKOPPELING AAN  



GRAAG WILLEN WIJ EEN 
TERUGKOPPELING ALS DE 
JUISTE ADVOCAAT 
GEKOPPELD IS. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
10:14 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 10:14 [GMT 
+2:00]   
Mevr. is secretaresse van 

 
De advocaat heeft 

een notificatie ontvangen 
voor . Zij geeft 
aan dat de advocaat deze 
zaak niet doet. 

2019 15:42 [GMT +2:00]   
Het OM meldt: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Gebruiker  heeft in de zaak met parketnummer  
een verkeerde zaak gekoppeld 
 

2019 09:00 [GMT +2:00]   
Status verzoek op gevraagd bij het DVOM. 
 

2019 14:03 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2019 10:29 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

2019 10:11 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 
@KCC: Graag melding maken voor OM voor verdere herstelacties. 
 

2019 13:41 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Deze 
kreeg een notificatie voor  maar doet deze zaak niet.  
  
De verkeerde advocaat is op 2019 gekoppeld door  een 
OM-medewerker.  
  
De betrokkenheid is door mij beëindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te 
verrichten. 



 
2019 10:56 [GMT +2:00]   

 gebeld  
 

2019 10:14 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. melding verder in behandeling nemen. Zie opmerking 
hieronder. 
 

2019 10:14 [GMT +2:00]   
In GPS zie ik dat er  een zitting gepland staat. Ik kan de stelbrief in 
GPS niet openen, omdat de dossierboom niet opgehaald wordt.  
 
Graag spoedig melding oppakken. Juiste advocaat koppelen en dossier 
verwijderen bij de niet juiste advocaat. 



Tweedelijn
s melding 

2019  
12:36 Advocaten Vraag 

2019 12:44 [GMT 
+2:00]   
Zowel in GPS als in Mijn 
strafdossier kan ik zien dat 
de advocaat   
kantoor:  
gekoppeld is. Geen stelbrief. 
 
Maar het moet de 
advocaat   

 parketnummer 
zijn. 

 
-2019 12:36 [GMT 

+2:00]   
mevrouw is secretaresse  en 
belt op dat  geen 
mails ontvangt in een 
strafzaak, maar deze wel 
doet. Hij krijgt mails 
doorgestuurd van een 
andere advocaat met 
dezelfde naam.  
 

 
 

 

parketnummer 
  

client:  

2019 13:24 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 10:03 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Deze 
kreeg een notificatie voor  maar doet deze zaak niet. Er is 
nog een andere   
  
De verkeerde advocaat is op 2019 gekoppeld door  
een griffiemedewerker bij de rb Noord Holland.  
  
De betrokkenheid is door mij beëindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Ik zal verder een mail sturen naar de griffie in Noord Holland en de 
beveiligingsfunctionaris aldaar. 
 

2019 12:46 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 

2019 12:36 [GMT +2:00]   
bij het nazien in GPS blijkt dat er een verkeerde advocaat is gekoppeld 
met dezelfde naam, t.w.  kantoor:  
 
Graag met spoed oppakken omdat de zitting  2019 is en de juiste 
advocaat geen inzage heeft in de stukken! 
Zodra meer bekend, dan graag terugbellen. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
15:59 Advocaten Vraag 

2019 15:59 [GMT 
+2:00]   
|Datallek mijn strafdossier 
(document beslissing 
klaagschrift)  behoort niet 
tot het dossier;  op   jl. 
aan het dossier toegevoegd: 
 
Advocaat:   
LAT nummer:   
Parketnummer: 

 
documentnaam:  

2019 14:05 [GMT +2:00]   
Betreffende document verwijderd. 
 

2019 10:19 [GMT +2:00]   
Graag routeren naar  
beoordeeld  
 

  
 
Graag in dit parketnummer het documentnr verwijderen. Deze 
hoort niet in dit dossier.  
 
ik zal dit ook per mail doen, vanwege het feit dat dit datalekken kan 
opleveren. 
 

2019 16:10 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag doorzetten naar FB - straf. dank je wel. 
 
@ FB - straf kunnen jullie kijken of het document beslissing klaagschrift 
documentnaam:  voor dit dossier bestemd is? 
 

2019 16:04 [GMT +2:00]   
@KEI: graag oppakken 
 

2019 15:59 [GMT +2:00]   
@kwaliteit graag controleren en doorzetten KEI 
 

2019 15:59 [GMT +2:00]   
 Zie bijgaand:  
parketnummer:  
 
rk-nummer:  
 
Beslissing on het klaagschrift ex artikel 164 lid 8 van de 
Wegenverkeerswet 1994 
 
Beslissing op het klaagschrift ex artikel 164 lid 8 van de 
Wegenverkeerswet 1994, ingekomen ter 



 
griffie op  2019 strekkende tot teruggave van het 
 
ingevorderde rijbewijs in de zaak: 
 

 
 
geboren op  te  
 
wonende te  
 
1. De procedure 
 
De procedure blijkt onder meer uit de volgende stukken: 
 
• het klaagschrift; 
 
• het proces-verbaal van de politie; 
 
• de beslissing van het openbaar ministerie van  2019 het 
rijbewijs niet terug te geven 
 
aan klager; 
 
• het proces-verbaal van het onderzoek door de raadkamer van  
2019, waaruit blijkt dat de 
 
officier van justitie alsmede klager zijn gehoord. 
 
2. De beoordeling 
 
Er is sprake van een zeer ernstige overtreding van de 
Wegenverkeerswet, waarbij de veiligheid van het 
 
verkeer in hoge mate is betrokken. Klager 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
16:51 Advocaten Serviceverzoek 

2019 16:51 [GMT 
+2:00]  
van:  

 
 belt. Ze 

zegt dat ze nog steeds 
mails ontvangen dat er 
stukken zijn toegevoegd aan 
een strafzaak, maar die zijn 
gericht aan een advocaat die 
niet meer bij hen werkt  

  
In GPS staat bij de strafzaak 
ook nog het oude emailadres 
van  

 
Maar in BARLAT staat een 
ander (kennelijk het nieuwe) 
emailadres : 

Barnummer advocaat is: 
 

 
Parketnummer waar het om 
gaat:  
Zitting hiervan is op: 
2019 (meervoudige kamer, 
locatie  
 
Hoe kan het dat recente 
verzonden strafstukken niet 
naar het recente emailadres 
van  verzonden 
worden?  
Haalt GPS niet automatisch 
de advocaatgegevens uit 

2019 13:16 [GMT +2:00]   
Contact opgenomen  met  en aangegeven dat alles nu goed zou 
moeten staan. Als er toch nog problemen zijn dan neemt ze opnieuw 
contact met ons op. 
 

2019 10:33 [GMT +2:00]   
deze melding betreft ook een datalek. Deze is gisteren afgehandeld. 
 
voor zover ik zie staan de gegevens goed. 
 

2019 17:42 [GMT +2:00]   
Zowel A als K nummer opnieuw verzonden naar GPS. 
Aanroep notificatieservice; Bericht met code  en afnemer  
wordt verwerkt. 
Aanroep notificatieservice; Bericht met code  en afnemer  
wordt verwerkt 
 
@  graag controle in GPS of juiste emailadres in GPS staat. 
 

2019 17:39 [GMT +2:00]   
Aanroep notificatieservice; Bericht met code  en afnemer  
wordt verwerkt. 
 

2019 17:08 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: zie verzoek hierboven en opmerking hieronder. S.v.p. 
melding doorzetten. Kan het e-mailadres van de advocaat aangepast 
worden in GPS zodat hij de notificaties ontvangt op het juiste e-
mailadres? 
 

2019 16:51 [GMT +2:00]   
@ KEI willen jullie hiernaar kijken of er iets aan gedaan kan worden? 
Advocaat is zelf niet op de hoogte dat hij nu die stukken niet ontvangt.... 
zijn oude kantoor belt hierover en heeft ook geen contact meer met 
hem... 



 
 
Dit lijkt trouwens hetzelfde 
probleem te zijn als melding: 

 
Ik kan alleen niet eruit halen 
wat bij deze melding de 
oplossing was / of er een 
oplossing was??? 
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Tweedelij
ns 
melding 

2019
-

 
13:4

3 
Advocat
en 

Veiligheidsincid
ent 

-2019 13:43 [GMT +2:00] 
:  

Er is een strafdossier verstrekt, maar 
de advocaat is niet bekend met deze 
zaak. 
 
Parketnummer:  
BAR-nummer:  
Naam advocaat:  

 
Kantoor:  

-2019 14:54 [GMT +2:00] :  
Dossier verwijderd. 
 

-2019 10:53 [GMT +2:00] :  
dit is niet helemaal goed gegaan met het opslaan van deze actie.  
 
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat  

)Deze kreeg een notificatie voor  maar doet 
deze zaak niet.  
  
De verkeerde advocaat is op -2019 gekoppeld door 

, een OM-medewerker.  
  
De betrokkenheid is door mij beëindigd per -2019.  
  
graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag laten routeren naar FB van OM om evt. herstelacties 
te verrichten.  
 
ik heb het datalekteam van het OM al een mail gestuurd op 

-2019 
 

-2019 15:55 [GMT +2:00] :  
  telefonisch geïnformeerd 

 
-2019 15:29 [GMT +2:00] :  

@ KCC - IVO Graag doorzetten naar FB -Straf. Dank je wel. 
 

-2019 14:30 [GMT +2:00] :  
@KEI-kamer: graag deze melding doorsturen naar KCC IVO (Mijn 



Strafdossier FB). 
 
In GPS zie ik geen stelbrief, dus ik weet niet waarom deze 
advocaat is gekoppeld aan dit dossier. 



Tweedelij
ns 
melding 

2019

 
11:0

3 
Advocat
en 

Veiligheidsincid
ent 

-2019 11:03 [GMT +2:00] , 
  

, nummer 
 betreft parketnummer: 

. Zijn vader heeft zelfde 
voorletter en uiteraard zelfde 
achternaam waardoor al zijn zaken 
onder de naam van zijn vader 

is/wordt gezet. Vader 
 is sinds vorige jaar gestopt 

is dus geen advocaat meer. Hij geeft 
aan dat dit geregeld gebeurt en wil nu 
echter voor goed opgelost hebben 
voor hem is het niet te doen meer om 
ieder zaak achterna te bellen. 
 

  
  

-2019 15:20 [GMT +2:00] :  
In mijn strafdossier is  de juiste advocaat  

 
 

 
 

-2019 13:51 [GMT +2:00] :  
als alles gedaan is wel. 
 

-2019 19:19 [GMT +2:00] :  
@  Is dit afdoende? 
 

-2019 19:18 [GMT +2:00] :  
Status update OM: 
gebruiker  heeft in de zaak met 
parketnummer  een verkeerde zaak opgevoerd. Er 
kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat  . 
Deze kreeg op naam van zijn vader , , een 
notificatie voor  is echter al 
geruime tijd geen advocaat meer. De verkeerde advocaat is op 

-2019 gekoppeld door , een OM-medewerker. De 
betrokkenheid is door mij beëindigd per heden. Graag routeren 
naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
 
Status: Afgemeld 
 

-2019 09:36 [GMT +2:00] :  
Status verzoek gedaan bij DVOM 
 

-2019 16:38 [GMT +2:00] :  
Dossier verwijderd. 



 
-2019 15:14 [GMT +2:00] :  

Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer OMM . 
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 11:37 [GMT +2:00] :  
Melding aangemeld bij het DVOM.  
Tevens melding vast doorgezet naar Mijn Strafdossier. 
 

-2019 11:23 [GMT +2:00] :  
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat , . 
Deze kreeg op naam van zijn vader , , een 
notificatie voor .  is echter al 
geruime tijd geen advocaat meer.   
  
De verkeerde advocaat is op -2019 gekoppeld door 

, een OM-medewerker.  
  
De betrokkenheid is door mij beëindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te 
verrichten. 
 

-2019 13:26 [GMT +2:00] :  
@KCC IVO: Graag doorsturen naar FB - Straf. Wellicht kan iemand 
contact opnemen met het OM/de rechtbank over dit probleem, 
aangezien het zo vaak voorkomt bij deze advocaat? 
 



-2019 11:03 [GMT +2:00] :  
Graag oppakken! 



Tweedelij
ns 
melding 

2019

 
10:3

6 
Advocat
en Vraag 

-2019 10:36 [GMT +2:00] 
:  

mw heeft notificatiemail ontvangen in 
een strafdossier    
het betreft hier een datalek 
mw is ten onrechte aan zaak 
gekoppeld /  zij doet geen strafzaken 
 
Parketnummer     :   
Naam Advocaat    :   

 
A-Nummer            :    
 
graag mw per mail op de hoogte 
houden van de wijziging 

-2019 16:43 [GMT +2:00] :  
Dossier verwijderd. 
 

-2019 14:43 [GMT +2:00] :  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak   aan 
raadsman  verwijderen 
 
daarna kan call gesloten worden 
 

-2019 14:42 [GMT +2:00] :  
de betrokkenheid beeindigd bij 

  in de zaak   
geregistreerd door  op -2019 11:48:41 
 
mail verzonden naar Datalekken (Rechtbank Noord-Holland) 

@rechtspraak.nl> en cc naar gebruiker 
 

-2019 14:17 [GMT +2:00] :  
  gesproken 

 
-2019 10:46 [GMT +2:00]   

@ KCC - IVO Graag doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 

-2019 10:36 [GMT +2:00] :  
het parketnummer komt tweemaal voor in Mijnstrafdossier; de 
gekoppelde advocaat is verschillend; (zie bijlage) 
In GPS staat aanmelder als advocaat genoteerd (zie bijlage) 
In de stelbrief in het dossier staat een andere advocaat als 
vertegenwoordiger 



Tweedelij
ns 
melding 

2019

 
11:4

9 
Advocat
en 

Veiligheidsincid
ent 

-2019 11:49 [GMT +2:00] 
:  

  -   
 

 -  doet 
geen strafzaken maar ontvangt in 
bovengenoemde zaak een 
notificatiemail.  

 -  ) is 
de procesadvocaat van deze cliënt.  
 
GPS > vinkje staat echter wel alleen 
achter de naam van de procesadvocaat 
geactiveerd. 
Verstrekkingsportaal geeft beide 
advocaten weer. 
 
Status zaak: zitting verleend op  
om 09:00 uur te RB Amsterdam. 

-2019 10:18 [GMT +2:00] :  
Dossier verwijderd bij  
 

-2019 17:49 [GMT +2:00] :  
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat ,  
Deze kreeg een notificatie voor  maar doet deze 
zaak niet.  
  
De verkeerde advocaat is op -2019 gekoppeld door 

, een griffiemedewerker van de rechtbank Amsterdam.  
  
De betrokkenheid is door mij beëindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens heb ik een melding gestuurd naar de rechtbank om evt. 
herstelacties te verrichten. 
 

-2019 13:37 [GMT +2:00] :  
 ) telefonisch geïnformeerd. 

 
-2019 13:30 [GMT +2:00]   

@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

-2019 12:24 [GMT +2:00] :  
@ KEI: gelieve doorzetten naar FB -Straf. 
 

-2019 12:22 [GMT +2:00] :  
※ 

JPG 
 



-2019 12:21 [GMT +2:00] :  
※ 

.JPG 
 

-2019 11:50 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent: , 2019 11:47 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  
 
Van @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Verzonden:   2019 15:35 
Aan:  
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  mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden 
toegang te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel 
voor u als door u gemachtigde personen zichtbaar. 
 
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. Het loket is in principe zeven dagen per week, 
24 uur per dag te benaderen. 



Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen 
verwijzen wij u graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuur/45 of u 
kunt contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum via 
één van de onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon:     088-  
-  Twitter:       https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
-  Facebook:  https://www.facebook.com/rechtspraak 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 



Eerstelijns 
melding 

2019

 
16:3

0 Burgers Vraag 

-2019 16:30 [GMT +2:00] 
:  

Parketnummer     :    
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :  weet meneer niet 
meer (is al jaren uit dienst) 
oude 
mailbox :   

 
rechtbank  : waarschijnlijk Den Bosch 
 
oud advocaat krijgt notificaties die niet 
voor hem zijn 
betreft:   
- drie notificatie mails 
- waarvan twee mails:  '010 verdachte 
gegevens' en   '080 preventieve ..' 

-2019 11:12 [GMT +2:00]   
 gesproken en het onderstaande doorgeven. 

Melding kan gesloten worden. 
 

-2019 10:05 [GMT +2:00] :  
Weer helaas geen gehoor 
 

-2019 09:20 [GMT +2:00] :  
Gebeld op het nummer maar de advocaat neemt momenteel niet 
op. 
 

-2019 09:17 [GMT +2:00] :  
In GPS kan ik zien dat de ingang machtiging op  in is gegaan 
en einde machtiging was de zelfde dag    
 

 is de machtiging ingegaan op  dus ik denk dat 
het koppelen van de juiste advocaat niet helemaal goed is gegaan. 
Maar gelijk de zelfde dag ook weer hersteld.  
 
Er is een stuk toegevoegd die dag en de advocaat  
heel even gesteld was kreeg hij daarom een notificatie mail. 
 

-2019 16:30 [GMT +2:00] :  
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2019

 
15:2

4 
Advocat
en Vraag 

-2019 15:24 [GMT +2:00]  
:  

Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat     

 
A-Nummer            :  
 
deze zaak hoort niet bij deze advocaat 

-2019 08:37 [GMT +2:00]   
Melder telefonisch bericht. Melding afgemeld. 
 

-2019 08:08 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzeten naar RSC om te 
sluiten. 
 

-2019 13:35 [GMT +2:00] :  
mail verzonden naar Integrale Beveiliging (OM) 

@om.nl> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman  

 -  verwijderen 
 
deze topdesk melding kan vervolgens gesloten worden, juiste 
raadsman is al geregistreerd in gps 
 

-2019 13:29 [GMT +2:00]   
de betrokkenheid van de raadsman is al beeindigd op -2019. 
De raadsman was geregistreerd door  op -2019 

 -  
parket amsterdam 
 

-2019 15:39 [GMT +2:00]   
@ KCC - Ivo graag deze melding doorzetten naar FB  - straf.  
 
@ FB- Straf de advocaat geeft bij het inloggen aan dat hij de zaak 
zit in mijn strafdossier. Kan deze zaak verwijderd worden. 
 

-2019 15:33 [GMT +2:00] :  
※ 



Knipsel.PNG 
 

-2019 15:31 [GMT +2:00] :  
※ 
Knipsel .PNG 
 

-2019 15:24 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2019

 
15:3

0 
Advocat
en Vraag 

-2019 15:30 [GMT +2:00]  
:  

Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld  
 
 
Parketnummer     :   
Inzake:  
Naam Advocaat    :   

) 
A-Nummer            :   
 
Advocaat voornoemd in het verleden 
wel strafzaken gedaan bij het kantoor 
Geldstraete, ongeveer 10 jaar geleden 
doet echter geen strafzaken meer.  
Wij krijgen een notificatiemail binnen 
dat er stukken gereed staan in dit 
dosier (verdachtegegevens/tul) echter 
niet voor ons bestemd. 

-2019 08:37 [GMT +2:00] :  
Melder telefonisch geïnformeerd. Melding afgemeld. 
 

-2019 08:10 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd Graag doorzetten naar RSC om te 
sluiten. 
 

-2019 13:23 [GMT +2:00] :  
mail verzonden naar Integrale Beveiliging (OM) 
< @om.nl> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak   aan raadsman 

 -  verwijderen 
 call kan na verwijderen van het bericht gesloten worden 
 

-2019 13:17 [GMT +2:00]   
geregistreerd op -19 door (parket Rotterdam), 
betrokkenheid beëindigd en andere raadsman reeds gekoppeld 
op -2019 
 

 -  
 

-2019 09:17 [GMT +2:00] :  
Besproken met . 
 

-2019 15:40 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag doorzetten naar FB - STRAF. Dank je wel. 
 

-2019 15:33 [GMT +2:00] :  
Hieronder de kantoorgegevens van het kantoor  staat 
niet vermeld zie hieronder/GPS geen stelbrief of iets dergelijks:  



Naam 
 

BAR-nummer 
 

Arrondissement 
Zeeland-West-Brabant 
Begindatum 
Vestigingsadres 

 (per -2016) 
Correspondentieadres 
Telefoonnummer 

 
Faxnummer 

 
E-mailadres 

 
Website 

 
Debiteurnummer 

 
AdvocatenBAR-  

 beëdiging = ingetrokken,  (Aangemeld ter 
beëdiging) -2006 

-2007 
-2011 

. -2016 
-2018 

Rechtspraak-specifieke gegevens 
 

-2019 15:30 [GMT +2:00]   
@ KEI kamer: Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
ParketnummerBAR nummerMessageIDStatusStatus datum 



    adv-zak-
   Aangevuld -2019 14:58  

DocumentnaamDocumentnummerVersieGrootteDatum
 Vordering na voorwaardelijke veroordeling 

(Alg.) 2019  
Aantekening Mondeling Vonnis 

  
Justitiele documentatie 2019  
TUL: Mededeling Voorwaardelijke 
Veroordeling 2019 





  telefonisch en via Skype 
geïnformeerd. 
 

-2019 09:09 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. melding verder in behandeling nemen. 
 

-2019 15:15 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
Zie geen stelbrief in GPS om te achterhalen wie wel de advocaat 
is. 



Tweedelij
ns 
melding 

2019

 
9:42 

Advocat
en 

Veiligheidsincid
ent 

-2019 10:17 [GMT +2:00]  
:  

 
 

 
 

 
Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  

 
 

-2019 09:42 [GMT +2:00] 
  

Datalek 

-2019 14:42 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM:  
 
 Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
Via de afmelding van   is de OM - medewerker 
reeds op de hoogte gebracht van het koppelen van de verkeerde 
advocaat.  
  
 

-2019 14:10 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd voor de advocaat met  
 

-2019 12:19 [GMT +2:00]   
Mail verstuurd naar OM:  
Beste OM,  
  
Tot op heden hebben wij geen terug koppeling gekregen.  
Graag terugkoppeling op onderstaand e-mail.  
  
Alvast bedankt.  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Medewerker Klant Contact Center 
 
Front Office IVO Rechtspraak 
ICTLoket Den Bosch & Midden-Nederland 
088  
06  



www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m do 
 

-2019 08:50 [GMT +2:00]   
Mail verstuurd naar OM:  
Beste OM,  
  
Graag antwoord op volgende vraag:  
Zijn de herstelacties uitgevoerd n.a.v. de melding van  

?  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Medewerker Klant Contact Center 
 
Front Office IVO Rechtspraak 
ICTLoket Den Bosch & Midden-Nederland 
088  
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m do 
 

-2019 16:06 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Gebruiker  heeft op  2019 in de zaak met 
parketnummer  een verkeerde advocaat gekoppeld  
 

-2019 09:03 [GMT +2:00]   
Status verzoek op gevraagd bij het DVOM. 
 

-2019 08:22 [GMT +2:00]   



Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 07:56 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het Openbaar Ministerie. 
 

-2019 15:25 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: ik heb de klant telefonisch bericht dat het dossier voor 
de advocaat gearchiveerd is en dat de betrokkenheid beëindigd is. 
Melding kan nu door naar FB van het OM. Zie bericht van  
hieronder. 
 

-2019 14:51 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
Dossier   is gearchiveerd voor de advocaat met BAR 
nummer  
 

-2019 12:07 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat ,  
Deze kreeg een notificatie voor  maar werkt al een 
tijd niet meer als advocaat, sinds medio 2011.  
  
De verkeerde advocaat is op -2019 gekoppeld door 

, een OM-medewerker.  
  
De betrokkenheid is door mij beëindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te 
verrichten. 



 
-2019 11:39 [GMT +2:00]   

  telefonisch geïnformeerd 
 

-2019 10:18 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: melding s.v.p. doorzetten. Onjuiste advocaat 
gekoppeld aan een strafdossier. 
 

-2019 10:14 [GMT +2:00]   
 

Geboortedatum 
 

BAR-nummer 
 

Arrondissement van vestiging 
Amsterdam 
Statusgegevens actueel 
Status advocaat 
Geschrapt 
Begindatum status advocaat 

-2011 
Arrondissement van beëdiging 
Amsterdam 
 

-2019 10:13 [GMT +2:00]   
@Kei-kamer,  
 

-2019 09:51 [GMT +2:00]   
Sender:  
Date sent: , 2019 9:46 AM 
To: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
Subject:  
 



Graag meld ik u hierbij dat genoemde advocaat niet (meer) 
werkzaam is bij  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
From: @rechtspraak.nl [mailto @rechtspraak.nl] 
Sent:   2019 16:14 
To:  
Subject: Stukken toegevoegd aan strafdossier  voor 
advocaat  
 
Geachte advocaat  
 
Aan het volgende strafdossier zijn vandaag een of meerdere 
documenten toegev 



Tweedelij
ns 
melding 

2019

 
15:1

8 
Advocat
en 

Veiligheidsincid
ent 

-2019 16:08 [GMT +2:00]  
  

Het A-nummer is waarschijnlijk 
 In Mijn Strafdossier staan 2 

advocaten gekoppeld. 
 

-2019 15:18 [GMT +2:00]  
  

Parketnummer  
Notificatie ontvangen dat er stukken 
klaar staan voor  

  , niet 
meer werkzaam op kantoor. 
Barnummer niet bekend. Ook niet 
bekend of mevrouw nog werkzaam is 
als advocaat. Ze was de enige advocaat 
die strafrecht deed. Lopende dossiers 
zijn overgenomen. Niet door ons 
kantoor. Mogelijk betreft dit een 
dubbele melding. Was destijds vaker 
het verhaal. 

-2019 15:51 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij de verkeerde advocaat. 
 

-2019 14:13 [GMT +2:00] :  
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat ,  
Deze kreeg een notificatie voor maar werkt niet 
meer als strafadvocaat.  
  
Eigenlijk is hier sprake van een overname door  

 per -2019. Ik heb de betrokkenheid van  
dus beëindigd per -2019. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen vanaf -2019.  
  
Verder zal ik een mail naar het datalekteam van de rb Oost 
Brabant sturen. 
 

-2019 08:16 [GMT +2:00]   
Alle beheerders van GPS gebeld, helaas geen gehoor. Melding 
doorgezet naar de betreffende beheergroep. 
 

-2019 16:10 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. melding in behandeling nemen. Betreft de 
koppeling van een advocaat die de zaak niet (meer) doet. 
 

-2019 15:25 [GMT +2:00]   
GPS print screen bijgevoegd. In 2019 heeft zich een andere 
advocaat gesteld. Mogelijk krijgt ook deze advocaat een 
notificatiemail. Toch staat er iets foutief in GPS.  
hoort geen notificatiemails te krijgen. Graag deze melding 
doorzetten naar KCC IVO. 



 
-2019 15:18 [GMT +2:00]   

Bedankt voor deze melding. Wij gaan deze melding intern verder 
oppakken. In preciepe hoort u niks over deze melding. Tenzij wij 
nog vragen danwel onduidelijkheden hebben. 



Tweedelij
ns 
melding 

2019

 
9:44 

Advocat
en Vraag 

-2019 09:44 [GMT +2:00]  
  

Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  (2 notifcatiemails (just 
doc) ontvangen:  
 
Parketnummer     :  

  
Naam Advocaat    :   
A-Nummer             
 
e-mail binnen; digitale stukken aan het 
strafdossier; notificatiemail (2x) 
binnen.  
advocaat is niet meer werkzaam 
advocatenkantoor;  

,  
advocaat  is ook geen 
advocaat meer (zie LAT gegevens 
hieronder)  
Zaak; is afgedaan TUL 

-2019 13:58 [GMT +2:00]   
Onderstaande doorgeven aan de secretaresse van meester 

   
 
machtiging van  is stopgezet op  
 

-2019 12:59 [GMT +2:00]   
dit is geen datalek. deze zaak  is gedaan door  Het kan zijn 
dat zij niet meer werkzaam is als advocaat.  
Maar in dat geval dan moet er toch een overname van het dossier 
plaatsvinden. een ontkoppeling zonder meer kan niet zomaar.  
 
Het is aan het kantoor (of gewoon een andere advocaat) om 

 te vervangen. DAt kan het beste aan de griffie worden 
doorgegeven. 
 

-2019 09:55 [GMT +2:00] :  
gebeld, kreeg voicemail. 

 
-2019 09:51 [GMT +2:00]   

@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

-2019 09:44 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
LAT gegevens: uitgeschreven  
 
Zoeken naar advocaat of kantoor 
Zoeken naar advocaat     
BAR-nummer 
 
Naam advocaat 



 
Status 
Brabant  
Vestigingsplaats 
Zoekresultaat (advocaat) 
Aantal resultaten: 0 
Gezocht op: 
BAR-nummer :  
Er zijn op basis van de opgegeven zoekcritera geen resultaten 
gevonden. 
 
Kantoor   
 
BAR- 2008 

-2018 
Rechtspraak-specifieke gegevens 



Tweedelij
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en Vraag 

-2019 13:49 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer             
 
Mvr heeft een strafdossier gekregen 
maar is niet voor haar bestemd. 
Gevraagd om de gegevens aan ons toe 
te sturen per mail.   

 is niet de juiste 
advocaat. 

-2019 11:23 [GMT +2:00] :  
Dossier is al verwijderd. 
 

-2019 10:58 [GMT +2:00]   
Het OM meldt het volgende: 
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  

 
advocaat  is geregistreerd door   . 
Op Datum beeindigd. Ook abonnement is op datum beëindigd. 
 

-2019 08:52 [GMT +2:00]   
Dossier bij advocaat verwijderd. 
 

-2019 17:35 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 16:51 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het Openbaar Ministerie. 
 

-2019 16:25 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat   Zij 
kreeg notificatiemail voor . Maar zij kent dat dossier 
niet.  
  
De koppeling is gemaakt door , op -2019. Dat is 



een OM medewerker.  
  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen vanaf -2019.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te 
laten verrichten. 
 

-2019 14:21 [GMT +2:00]   
 @ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. 
 
@ FB - straf in gps kan ik zien dat er een stel brief is van de 
advocaat  ingang machtiging -2019 
In Mijn strafdossier zijn  nummers gekoppeld. 
 

-2019 13:58 [GMT +2:00]   
Sender:  
Date sent:  2019 1:47 PM 
To @rechtspraak.nl 
Subject:  Fwd: Strafdossier  is 
digitaal verstrekt aan advocaat  
 
Van: @rechtspraak.nl 
Datum:  2019 12:48 
Aan:  
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  mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden 
toegang te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel 
voor u als door u gemachtigde personen zichtbaar. 
 
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. Het loket is in principe zeven dagen per week, 
24 uur per dag te benaderen. 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen 
verwijzen wij u graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuur/45 of u 
kunt contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum via 
één van de onderstaande kanalen: 
- Telefoon:     088-  
- Twitter:       https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
- Facebook:  https://www.facebook.com/rechtspraak 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 
 

-2019 13:49 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
Als de mail binnen is graag doorzetten als Datalek. 



Tweedelij
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-2019 09:26 [GMT +2:00] 
  

Datalek Strafdossier,Email >  
 parketnr. 

 

-2019 17:30 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2019 15:10 [GMT +2:00] :  
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam het kantoor van advocaat  

 Zij kreeg notificatiemail voor  Maar zij kent 
dat dossier niet.  
  
Ik kan niet zien wie de koppeling gemaakt heeft, omdat mn het 
rode kruisje heeft gebruikt bij het verwijderen van de advocaat. 
Daardoor is de advocaat ‘aan de voorkant’ niet meer zichtbaar. Ik 
heb GPS AB verzocht om in de database de betrokkenheid te 
beeindigen. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen. 
 

-2019 11:56 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegevens aan  
 

-2019 11:11 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. melding verder in behandeling nemen. Betreft 
een onjuiste koppeling van een advocaat. 
 

-2019 09:55 [GMT +2:00]   
Sender:  
Date sent:  2019 9:45 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
Betreft:   



Dossier:  Kantoordossier SM (SM) 
Geachte heer, 
 
Zoals zojuist telefonisch besproken zend ik u onderstaand de e-
mail van  jl. die niet voor , noch voor  

 bestemd is. Het genoemde parketnummer is bij ons niet 
bekend. 
 
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
secretaresse  
 

 
secretaresse 
 

 
 

 
Telefoon:  
Fax:  

 

jpg] 
 
Voor informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, 
verwijzen wij u graag naar ons privacybeleid. 
De meest recente versie is beschikbaar op onze website en kunt u 
tevens opvragen via  . 
Van:  
Datum: 2019 09:30 



Aan:   
Onderwerp: Fwd: Strafdossier  is digitaal verstrekt 
aan advocaat  
Van @rechtspraak.nl 
Datum:   2019 22:13 
Aan:  
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  mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden 
toegang te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel 
voor u als door u gemachtigde personen zichtbaar. 
 
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. Het loket is in principe zeven dagen per week, 
24 uur per dag te benaderen. 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen 
verwijzen wij u graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuur/45 of u 
kunt contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum via 
één van de onderstaande kanalen: 
- Telefoon:     088-  
- Twitter:       https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
- Facebook:  https://www.facebook.com/rechtspraak 



 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 
 

-2019 09:27 [GMT +2:00]   
 

Geboortedatum 
 

BAR-nummer 
 

Arrondissement van vestiging 
Rotterdam 
Werkt bij 

 
Sinds 

-2017 
Vestigingsadres 
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-2019 15:52 [GMT +2:00] 
  

-  
 

 
 -  ontvangt in de 

bovengenoemde zaak een 
notificatiemail.  
 
Deze is echter bedoeld voor:  

 - 
 -  

 
Status procedure: zitting -2019 
om 10.45 uur - PR Kinderrechter - 
Locatie Breda. 

-2019 09:44 [GMT +2:00]   
Geprobeerd  te bereiken. Hij was er niet. 
Bij zijn secretaresse bericht achtergelaten dat hij hiervoor contact 
moet opnemen met de rb. Zij ging dit doorgeven. Aangegeven dat 
wij melding sluiten. 
 

-2019 17:19 [GMT +2:00]   
Deze vraag moet eigenljik gesteld worden aan de rechtbank. zij 
registreren de lasten.  
 
ik kan zien dat de last is afgegeven tbv  Bij de griffie 
zou dat eigenlijk even moeten worden aangepast. 
 

-2019 09:15 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: er is afmelding van deze melding nog een mail-vraag 
binnengekomen van aanmelder ; willen jullie daar nog 
even naar kijken? 
 

-2019 09:12 [GMT +2:00]   
Sender:  
Date sent:  2019 5:44 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  - FW: parketnummer  
 
Geachte, 
 
Met verwijzing naar onderstaande mails heb ik nu nogmaals een 
dossier ontvangen  
Er is wel een last op mijn naam bijgevoegd. 
Kan ik hieruit concluderen dat ik in deze jeugdzaak automatisch 
ben toegevoegd? 
 
Met vriendelijke groet, 



 
 

Advocaat 
 
※ 
 

 
 

 
※ 

 
 
※ 
06-  
 
※ 

 
 
※ 

nl 
 
※ 

nl 
 
Van:  .nl> 
Verzonden: dinsdag  2019 07:24 
Aan: @rechtspraak.nl' 

@rechtspraak.nl> 
Onderwerp: parketnummer  
Urgentie: Hoog 
 
Geachte, 
 



In de zaak met opgemld kenmerk is mij via het portaal het 
strafdossier verstrekt. 
Cliënt is mij niet bekend. Ik neem aan dat het dossier bestemd is 
voor een andere advocaat (genaamd )?? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat 
 
※ 
 

 
 

 
※ 

 
 
※ 
06-  
 
※ 

 
 
※ 

.nl 
 
※ 

nl 
 

-2019 10:31 [GMT +2:00]   
http://beheerstrafdossiers.rechtspraak.minjus.nl/ 
 



-2019 10:28 [GMT +2:00]   
Doorgeven aan  dat de zaak voor 
hem is gearchiveerd. 
 

-2019 10:17 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2019 10:06 [GMT +2:00]   
 -  - de betrokkenheid van is op 

-2019 geregistreerd en op -2019 beëindigd door  
 -  - is op -2019 als betrokkene 

geregistreerd door  
mail verzonden naar Integrale Beveiliging (OM) 

om.nl> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman  

 verwijderen 
 
deze topdesk melding kan vervolgens gesloten worden 
 

-2019 09:00 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank 
je wel. 
 

-2019 16:28 [GMT +2:00]   
@  gelieve doorzetten naar FB - Straf. 
 

-2019 16:04 [GMT +2:00]   
※ 
Strafdossier 1.JPG 



 
-2019 16:04 [GMT +2:00]   

※ 
Strafdossier.JPG 
 

-2019 15:56 [GMT +2:00]   
Sender .nl 
Date sent:  2019 3:49 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat 
 
※ 
 

 
 
※ 

 
 
※ 
06-  
 
※ 

 
 
※ 

.nl 



 
※ 

nl 
 
Van: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2019 16:49 
Aan .nl 
Onderwerp: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan 
advocaat  
 
Geachte advocaat  





betrokkenheid beëindigen. 
 

-2019 09:42 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank 
je wel. 
 
@ FB-Straf kan deze zaak voor de advocaat   
met  gearriveerd worden. 
 

-2019 09:05 [GMT +2:00]   
Het parketnummer klopt niet te vinden in GPS en ook niet in Mijn 
strafdossier. 
Zo contact opnemen met de advocaat om het parketnummer te 
checken. 
 

-2019 16:46 [GMT +2:00] :  
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
Zie in GPS dat de zaak staat op , , deze is de 
advocaat die de zaak heeft overgenomen. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 74

RSC meldingen 41 - 55



Tweedelijns 
melding 2019-  9:43 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 09:43 
[GMT +2:00] 

  
Advocaat ten 
onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    : 

  
A-Nummer            : 

 
Rechtbank: Breda 

-2019 13:53 [GMT +2:00]   
Teruggekoppeld dat het dossier is verwijderd bij de 
verkeerde advocaat. De notificatiemail kan verwijderd 
worden door de klant. 
 
Melding afgemeld. 
 

-2019 12:51 [GMT +2:00]   
Telefoon wordt niet opgenomen. Straks nogmaals 
proberen. 
 

-2019 09:10 [GMT +2:00]   
@RSC, graag terugkoppeling geven. 
 

-2019 08:07 [GMT +2:00]   
Verzoek van OM ICT aan IVO Rechtspraak KCC: 

 
@ : deze melding kan retour naar IVO, FB ZM GPS 
@ : volgens mij is er geen actie benodigd door 
FB of AB OM GPS. Het gaat nl. om een ZM medewerker 
die een registratiefout gemaakt heeft. 
 
Gegevens OM-melding: 
Meldingnummer:  
Soort melding: Storing 
Categorie: GPS 
Subcategorie: ZM 
Prioriteit: P4 
 
Contactgegevens OM Aanmelder: 
Naam: IVO Rechtspraak KCC, 
Windows gebruikersnaam: 
Telefoonnummer vast: 088  
Mobiel nummer: 
E-mail adres: @rechtspraak.nl 
OM onderdeel: Overig 
Afdeling: IVO Rechtspraak (leverancier) 
 



Samenvatting melding: 
Hierbij het verzoek onderstaande melding in 
behandeling te nemen. 
 
Aanmelderskaart: 
- 
-  
- Advocaten 
-  
-  
- 
 
Korte omschrijving: 
STRAF - datalek 
 
Dienst: 
Mijn Strafdossier 
 
Prioriteit en oplosdatum: 

-2019 09:27 
 
Incident/verzoek: 

-2019 09:43 [GMT +2:00]  
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer :  
Naam Advocaat :  
A-Nummer :  
Rechtbank: Breda 
 
Actie(s): 
 

 
 2019 16:28 

Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij 
RSC een telefoontje binnenkwam van advocaat  

 Zij kreeg notificatiemail voor 
 Maar zij kent dat dossier niet. 



 
De koppeling is gemaakt door  op 
2019. Dat is een griffiemedewerker van de rb Den Haag. 
Vermoedelijk komt dit doordat bij de registratie van  

 ttz de vergissing is begaan dat per abuis  
is gekozen. 
 
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen. 
 
 

 
 2019 11:37 

@KCC-IVO: Graag doorzetten aan FB Straf. 
 
Advocaat met A-Nummer  is al uit GPS verwijderd. 
Graag  uit Mijn strafdossier verwijderen. 
M.I. daarna verder oppakken als Datalek 
 

-2019 08:35 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar 
RSC om te sluiten. 
 

-2019 16:41 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 16:28 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij 
RSC een telefoontje binnenkwam van advocaat  

 Zij kreeg notificatiemail voor 
 Maar zij kent dat dossier niet.  

  
De koppeling is gemaakt door  op 
2019. Dat is een griffiemedewerker van de rb Den Haag. 
Vermoedelijk komt dit doordat bij de registratie van  

 ttz de vergissing is begaan dat per abuis  



is gekozen.  
  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen. 
 

-2019 11:37 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Graag doorzetten aan FB Straf. 
 
Advocaat met A-Nummer is al uit GPS verwijderd. 
Graag  uit Mijn strafdossier verwijderen. 
M.I. daarna verder oppakken als Datalek 
 

-2019 09:43 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
NB IN Mijnstrafdossier staan twee dossiers met dit 
parketnummer; aan het 'andere' dossier is advocaat 

 gekoppeld: ... 
 
Aanmelder wil graag weten wat zij verder nog met de 
notificatiemail moet doen. 

 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
16:22 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 16:22 [GMT 
+2:00]  

 
 krijgt steeds 

melding dat er stukken 
toegevoegd in 
parketnummer: 

. 
Waarschijnlijk een data 
lek? 

-2019 12:01 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

-2019 10:17 [GMT +2:00]   
DVOM meld: 
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  

. 
 

 is geregistreerd door 
 . Op  beeindigd. Ook abonnement is op  beeindigd. 

 
-2019 18:36 [GMT +2:00] :  

Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 17:39 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het Openbaar Ministerie. 
 

-2019 15:37 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet.  
  
De koppeling is gemaakt door  op 2019. Dat is een 
OM medewerker.  
  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  



Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten.  
  
Daarbij zij aangetekend dat er nog 2 andere advocaten in dit dossier zitten, 
waarvan  eveneens actief is. Het is heel goed mogelijk dat ook deze 
advocaat moet worden beëindigd, aangezien dit, te zien aan de data, een 
overname betreft waarbij Stam als eerste advocaat stond geregistreerd. 
 

2019 16:51 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: melding graag verder in behandeling nemen. In Mijn Strafdossier 
zie ik 3 advocaten aan dit parketnummer hangen en alle 3 hebben de status 
'actieve dossiers'. 
 

2019 16:22 [GMT +2:00]   
@KEI: graag oppakken. 



Eerstelijns 
melding 

2019-  
15:43 Advocaten Vraag 

-2019 15:43 [GMT 
+2:00]  
van:  
Ik krijg steeds mail, het 
is een andere  

 
er zijn er 3 met die 
naam, ik doe geen straf. 

-2019 15:51 [GMT +2:00]   
Heel vervelend voor de advocaat maar zolang wij geen parketnummer 
hebben kunnen wij hier niks mee. De advocaat gaat zelf contact opnemen 
met het OM 
 

2019 15:43 [GMT +2:00]   
Meneer had geen Parketnummer, hij gooit steeds alles weg. In de LAT zie ik 
maar 1 , hij zegt er zijn er 3.  Via Advocaat zoeken op de site van de 
NOVA zie ik er ook 3.  Zie bijlage. 
Ik heb hem gezegd dat ik het Parketnummer nodig heb om het OM aan het 
werk te zetten, die heeft hij niet, hij gaat nu het OM bellen om zich er af te 
alten halen. 



Eerstelijns 
melding 

2019  
14:21 

Rechtbank 
Noord-
Nederland Vraag 

2019 14:21 [GMT 
+2:00]

  
Ik wil navraag doen of u 
het proces-verbaal op 
beschikbaar kunt zetten 
van zaak  

2019 14:21 [GMT +2:00]   
Nee dat kunnen wij niet, daarvoor moet u met het OM contact opnemen. 



Eerstelijns 
melding 2019-  9:47 Advocaten Vraag 

-2019 09:47 [GMT 
+2:00] Wind,  

  
meneer geeft aan dat hij 
een mail heeft 
ontvangen, maar dat hij 
sinds een aantal 
maanden geen zaken 
meer doet. geen 
strafadvocaat meer is.  
 
parket nummer 

 
Advocaten pas nummer: 

 

-2019 10:14 [GMT +2:00]   
gebeld met OM Oost Nederland,  
Terwijl ik haar aan de telefoon heb zie ik in GPS dat nu ook  
is gekoppeld aan deze strafzaak.  
mevrouw ziet dit ook en gaat ervoor zorgen dat  wordt 
verwijderd als zijnde advocaat in deze zaak. 
verder is het aan  zelf om zich af te melden in het BAR 
systeem.  hierover nog teruggebeld en ingesproken op zijn 
voicemail. 
 

2019 09:47 [GMT +2:00]   
in verstrekken advocaat en GPS staat inderdaad meneer gekoppeld door de 
RB als zijnde advocaat.  
Teruggebeld naar meneer en aangegeven dat ik contact ga leggen met OM 
Oost Nederland om dit door te geven om het te wijzigen.  
meneer weet mij te vertellen wie de juiste advocaat is, omdat hij bevriend is 
met hem.  
de juiste advocaat moet zijn: 

 
 

 

 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
11:39 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 12:33 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  

 
Naam 
Advocaat    :  

 
A-
Nummer            :  

 
 

2019 11:39 [GMT 
+2:00]  

:  
advocaat,  
belt over  
parketnummer 

 
vraag:  
de rechter commissaris 
heeft een beslissing 
genomen met 
betrekking tot de in 
bewaring stelling  
meneer ziet die 
beslissing niet staan in 
Mijnstrafdossier ; hij 
heeft ook 
geen  notificatie 
gekregen 
Omdat mijn GPS niet 
meewerkte heb ik 

 gevraagd te 
kijken >  heeft 

-2019 13:28 [GMT +2:00]   
Dossier ontkoppeld. 
 

2019 12:07 [GMT +2:00]   
Beste KCC,  
 
Willen jullie de melding door gezet naar Mijn strafdossier zodat de foutieve 
gekoppelde advocaat verwijderd kan worden uit mijn strafdossier? Volgens 
de historie is al reeds contact opgenomen met de griffie om de juiste 
advocaat te koppelen. 
 

2019 09:40 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan Frank. 
 

2019 12:36 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, Dossier aan verkeerde advocaat verstrekt. Graag melding verder 
oppakken. 
 

-2019 12:33 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
 

2019 11:39 [GMT +2:00]   
ivm een systeemprobleem kan ik meneer niet direct helpen; ik bel hem later 
terug 
ik heb meneer teruggebeld  en afgesproken dat hij vanmiddag gaat proberen 
de stukken te downloaden via Mijnstrafdossier; meneer hoeft geen 
terugkoppeling meer 



zich gesteld op 
2018; de andere 
advocaat  is 
ten onrechte weer 
gekoppeld 
Ik heb contact gehad 
met de griffie van de 
rechtbank Gelderland / 
Arnhem; zij maken de 
koppeling met  
weer in orde 
De ontkoppeling in 
Mijnstrafdossier moet 
nog in orde gemaakt 
worden > KEI-kamer 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
10:01 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 10:01 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     

 
Naam Advocaat    :  

Geen strafrecht 
advocaat. 
A-Nummer            : 

 

2019 13:30 [GMT +2:00]   
Zaak bij advocaat weggehaald. 
 

2019 12:43 [GMT +2:00]   
Beste KCC,  
 
Gaarne routeren naar team mijn strafdossier om de gegevens te 
verwijderen. 
 

2019 14:36 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Zie onderstaande. Advocaat inmiddels niet meer in GPS. Stukken 
nog wel steeds inzichtelijk in mijn strafdossier. Mogelijke datalek. Stukken 
zijn dan wel niet gedownload, maar waren uiteraard wel gewoon inzichtelijk. 
 

2019 10:01 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
16:34 Advocaten Vraag 

-2019 16:34 [GMT 
+2:00]  

  
Datalek: Parketnr, 

  
 
A nr:  
K nr.  
Advocaat:   
 
 

 

2019 13:33 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij betreffende advocaat. 
 

2019 12:18 [GMT +2:00]   
KCC, 
 
Gaarne de melding doorzetten naar Mijn strafdossier om dit te verwijderen 
bij de foutieve advocaat, nog even een opmerking, de melding is wel heel 
erg summier. 
 

2019 08:34 [GMT +2:00]   
  telefonisch op de hoogte gebracht  

 
2019 19:21 [GMT +2:00]   

@KCC-IVO: Kan advocaat worden verwijder ui Mijn Strafdossier. Gps al 
andere advocaat aan gekoppeld. M.I. oppakken als datalek. 
 

2019 17:04 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
 

2019 16:34 [GMT +2:00]   
Kan dit opgelost worden? 



Tweedelijn
s melding 2019-  9:17 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 09:17 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    : 

 
A-Nummer            : 

 

-2019 12:05 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Beste Ivo, 
Parket is gebeld. 
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   /2019 07:24:59 door  
gekoppeld. Door   inmiddels beeindigd  en ook inmiddels 
verstrekken beeindigd.  
  
 

-2019 09:10 [GMT +2:00]   
De klant op de hoogte gebracht de zaak is verwijderd excuses voor het 
ongemak. 
 

2019 13:02 [GMT +2:00]   
@RSC: 
Melding mag afgesloten worden. 
Aangemeld bij OM en dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2019 16:38 [GMT +2:00]   
Dossier bij advocaat verwijderd. 
 

2019 16:17 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 15:25 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 



 
2019 15:23 [GMT +2:00]   

einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar Integrale Beveiliging (OM) 
< @om.nl> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman  

 verwijderen 
 
vervolgens call door gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren, 
deze topdesk melding kan vervolgens gesloten worden 
 

2019 14:47 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  (  is gebeld) 
Link: 

 
 

2019 09:36 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 

2019 09:17 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 2019  9:25 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 09:30 [GMT 
+2:00]   

 

 
Parketnummer     : 

 
 

2019 09:25 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    : 

 
A-Nummer            : 

 

2019 09:47 [GMT +2:00]   
Je melding 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  

. 
Op /2019 09:03:00 is door   advocaat   

 opgevoerd.  Op 2019 09:03:53 is deze 
advocaat  door  
verwijderd . Echter op /2019 09:03:00 wordt wel verstrekken 
aangezet. Bij het verwijderen van een advocaat wordt deze 
vertrekkingsfunctie niet verwijderd. Ik heb deze 
verstrekkingsregel inmiddels beeindigd.  
 

2019 09:13 [GMT +2:00]   
De advocaat op de hoogte gebracht excuses voor het ongemak. 
 

2019 08:46 [GMT +2:00]   
@RSC. graag terugkoppelen en melding sluiten. 
 

2019 07:24 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie 
 

2019 16:40 [GMT +2:00]   
Dossier bij advocaat verwijderd. 
 

2019 16:12 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 15:39 [GMT +2:00]   
de raadsman is op de schermen in gps niet als betrokkene terug te vinden.  
calls svp eerst naar GPS AB om de koppeling te verbreken, vervolgens door 



mijnstrafdossier.  
 
IVO  
in de zaak  worden stukken verstrekt aan de 
raadsman  . Deze raadsman is niet als betrokkene 
terug te vinden in deze zaak. 
Kunnen jullie nagaan waarom deze koppeling bestaat en de koppeling willen 
verbreken.  
 
 
Vervolgens call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak aan raadsman  -  
verwijderen 
 

2019 14:50 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF   is gebeld) 
Link: 

 
 

2019 09:35 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag doorzetten naar FB - straf. Dank je wel. 
 

2019 09:25 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2019  
10:53 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 11:03 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

  
Naam Advocaat    :  

  
A-Nummer            : 

 
 

-2019 10:53 [GMT 
+2:00]  

  
 mail 

gekregen. Mijn 
strafdossier.

 
 

maar het zijn mijn zaken 
niet,  
Rechtbank Noord 
Holland. . 

2019 12:56 [GMT +2:00]   
Mail van OM ontvangen: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Contact gezocht met parket. 
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  2019 09:35:21 is door   

  aangemaakt binnen de zaak. 
Door  is inmiddels de relatie met de zaak 
beeindigd. Ook het abonnement is inmiddels beeindigd 

idem voor deze zaak   
  
 

-2019 11:00 [GMT +2:00]   
De advocaat op de hoogte gesteld onze excuses voor het koppelen van de 
verkeerde advocaat. 
 

2019 10:51 [GMT +2:00]   
@RSC graag terugkoppeling en melding sluiten. 
 

2019 16:43 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij advocaat. 
 

2019 16:30 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 16:07 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 15:45 [GMT +2:00]   
einddatum geregistreerd 



mail verzonden naar Integrale Beveiliging (OM) 
< @om.nl> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak aan raadsman  

 verwijderen 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman  

 verwijderen 
 
vervolgens call door gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren, 
deze topdesk melding kan vervolgens gesloten worden 
 

2019 12:58 [GMT +2:00]   
 gesproken. 

 
2019 11:03 [GMT +2:00]   

@KCC-IVO Kan deze melding worden doorgezet worden naar FB - straf. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 

2019 10:53 [GMT +2:00]   
Collega willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2019 10:53 [GMT +2:00]   
Datalek 
Geen stelbrief van een , de zaken zijn niet van hem, eraf halen. 





nieuwe stukken in het 
elektronische dossier 
zijn toegevoegd 
(stukken met betrekking 
tot een rapport van de 
Raad van de 
Kinderbescherming). 
 
Vraag  
Graag onderzoeken hoe 
het mogelijk is en/of het 
zo is dat  

in zijn 
advocaten portaal nog 
berichten krijgt, danwel 
toegang heeft (gehad) 
tot het dossier. 
Voor de exacte feiten 
graag de betrokken 
advocaat benaderen 
voor nadere informatie. 
 
Vraag 
Indien betrokken 
advocaat , 
inderdaad, onterecht 
kennis heeft kunnen 
nemen van 
documenten, dan is dit 
een datalek? 
Ik zal op voorhand een 
melding doen bij onze 
veiligheidsfunctionaris 
van de rechtbank 
Noord-Holland. 
 
 
Heeft u de PC herstart? 



- Niet van toepassing 
 
Werkt het op een 
andere PC wel? 
- Niet van toepassing 
 
Vanaf welk moment 
speelt het probleem? 
-  2019 13:30 
 
Zijn er 
uitwijkmogelijkheden? 
- Niet van toepassing 
 
Eventuele URL 
-  
 
Hebben collega's hier 
ook last van? 
- Niet van toepassing 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
11:19 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 11:19 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 

A-Nummer            : 
 

 
Mevrouw krijgt een 
notificatiemail dat er 
stukken klaar staan 
maar het is mevrouw 
niet bekend, er staat 
een naam vermeld,  

 

-2019 09:05 [GMT +2:00]   
Onderstaande teruggekoppeld aan de secretaresse van de advocaat en 
melding afgemeld. 
 

2019 15:02 [GMT +2:00]   
@RSC ik denk dat deze kan worden gesloten. 
 

-2019 14:46 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij betreffende advocaat. 
 

2019 11:58 [GMT +2:00]   
OM Meldt af:  
 
Mail aan gebruiker 
Goedemorgen, 
  
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 2019 10:29:34 is door  (OM) advoccat  

 ingevoerd.  Op /2019 13:27:15 is door  (ZM) 
deze beeindigd  Op 2019 
10:29:34 is ook de verstrekking beeindigd. 
Gelieve wel nog een melding aan te maken zoals gemeld op ZoOM. 
 

2019 14:27 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 13:59 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 13:33 [GMT +2:00]   



 als betrokkene geregistreerd op 2019 
door einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar Integrale Beveiliging (OM) 
< @om.nl> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman  

 verwijderen 
 
vervolgens call door gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren, 
deze topdesk melding kan vervolgens gesloten worden 
 

2019 11:40 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 
ROUTERING:KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

2019 11:22 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf.  
 
@ FB - Straf zowel in Mijn strafdossier als in GPS is deze advocaat gekoppeld. 
Doet geen strafzaken. 
 

2019 11:19 [GMT +2:00]   
@ Kei, in GPS en in mijn  strafdossier staat deze mevrouw wel gekoppeld aan 
de zaak. mijn 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
11:31 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 11:31 [GMT 
+2:00]  

  
mevrouw belt vanuit 

 
zij heeft een mail 
ontvangen via info en er 
wordt aangegeven dat 
er een strafdossier is 
verstrekt.  
mevrouw geeft aan dat 
er bij hun in kantoor 
geen  

werkzaam is.  
 
parketnummer 

 

2019 09:20 [GMT +2:00]   
Onderstaande teruggekoppeld aan een collega van . Als zij 
nog vragen heeft, dan kan zij altijd terugbellen. Melding afgemeld. 
 

2019 15:01 [GMT +2:00]   
@RSC ik denk dat deze kan worden gesloten. 
 

2019 14:57 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij betreffende advocaat. 
 

2019 11:57 [GMT +2:00]   
OM meldt af:  
 
  
Toelichting afhandeling:  
gebruiker gemaild:Goedemorgen, 
  
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 /2019 10:11:11 is door  (OM) advoccat  
ingevoerd.  Op 2019 10:11:42 is door (OM) 
verwijderd. Ik heb op 2019 de 
verstrekking beeindigd. 
Gelieve wel nog een melding te maken, zoals vermeld op ZoOM. 
 

-2019 09:26 [GMT +2:00] :  
Vervolgens kan de call door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman 

 verwijderen 
 

-2019 07:28 [GMT +2:00] :  
Het OM meldt:  
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 



nummer als referentie. 
 

2019 16:31 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 15:22 [GMT +2:00]   
@KCC, stap 1 naar gps ab - stap 2 door naar mijnstrafdossier 
 
IVO JT - 2019 
het is niet zichtbaar in de schermen blijkbaar bestaat er in de zaak 

 een koppeling met raadsman   
kunnen jullie deze koppeling beeindigen 
 
Vervolgens kan de call door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman 

 verwijderen 
 

2019 15:07 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding weer doorzetten naar FB - Straf. DANK JE 
WEL. 
 

2019 15:00 [GMT +2:00]   
 (geschrapt) werkte bij het zelfde kantoor als   

 is gekoppeld aan deze zaak in GPS.  
In mijn strafdossier zijn er 3  gekoppeld.  
 
Mijn fout ik heb niet in gps gekeken alleen maar In Mijn strafdossier. In GPS 
staat alles goed. 
 

2019 13:25 [GMT +2:00]   
@kcc svp terug naar  

 is volgens gps geen betrokkene in deze zaak en volgens gps zijn 
er geen documenten verstrekt aan   

 is als raadsman geregistreerd. Wat is nu de bedoeling? 
 

2019 11:51 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 



ROUTERING:KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
2019 11:43 [GMT +2:00]   

@  KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 
De advocaat  is geschrapt als advocaat.  
 
http://lat.rechtspraak.minjus.nl/AdvocaatDetail/Details?BarNummer=

 
 

2019 11:35 [GMT +2:00]   
Collega willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2019 11:31 [GMT +2:00]   
ik heb gekeken in GPS, daar staat twee advocaten gekoppeld aan dit 
parketnummer. 
 
graag uitzoeken. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
11:34 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 11:34 [GMT 
+2:00]  

  
mevrouw belt vanuit: 

 

namens  

 
zij heeft een mail 
ontvangen dat er een 
digitaal strafdossier is 
verstrekt, maar  

 doet helemaal 
geen strafzaken, hij is 
geen strafadvocaat. 
 
parketnummer 

 

2019 10:53 [GMT +2:00]   
Mail OM Ontvangen 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een ZM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om 
dit met de Rechtbank op te nemen. Zij dienen een melding te maken.  
 
Op 2019 09:37:28 is door  (ZM) advocaat  
ingevoerd.  Op /2019 13:35:21 is door  (ZM) deze 
beeindigd Op 2019  is ook de verstrekking beeindigd. Toelichting 
afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een ZM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om 
dit met de Rechtbank op te nemen. Zij dienen een melding te maken.  
 
Op 2019 09:37:28 is door T (ZM)  
ingevoerd.  Op 2019 13:35:21 is door  (ZM) deze 
beeindigd Op 2019  is ook de verstrekking beeindigd. 
 

2019 14:31 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 14:00 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 13:47 [GMT +2:00]   
geregistreerd door  2049 9:37:28 

 
 

einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar datalekken gelderland 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 



svp het bericht in de zaak  aan raadsman 
 -  verwijderen 

 
deze topdesk melding kan vervolgens gesloten worden 
 

2019 11:51 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan . 
 
ROUTERING:KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

2019 11:42 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. 
 

2019 11:36 [GMT +2:00]   
Collega willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2019 11:34 [GMT +2:00]   
via GPS gekeken en daar staat  gekoppeld als zijnde advocaat, 
die is dus niet de juiste. 
 
graag uitzoeken en corrigeren. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 75

RSC meldingen 56 - 70





dossier verwijderd worden  moet blijven staan. tevens graag kijken waar de fout 
gemaakt is, parket of Rechtbank.  

Tevens graag routern naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaten 
weg te halen. 

2019 09:21 [GMT +2:00] 
@KCC-IVO: Graag terug naar FB Straf

@  Het klopt dat er maar 1 advocaat staat in GPS. Maar in Mijn Strafdossier is deze zaak 
aan 3 advocaten verstrekt. Dus alleen  hoort het dossier te 
ontvangen via mijn STrafdossier 

Ook als datalek oppakken 

2019 17:45 [GMT +2:00] 
graag terug naar RSC.

dit is niet helemaal compleet vlg mij. ik zie maar 1 advocaat. 

2019 17:29 [GMT +2:00] 
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel.

@ FB - Straf in gps staat alles goed maar in Mijn  strafdossier zijn er 3 advocaten gekoppeld. 

2019 17:23 [GMT +2:00] 
※
Woodrow.JPG 

2019 17:04 [GMT +2:00] 
Volgens standaard oplossing:
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn
Strafdossier

hoeft geen terugkoppeling 







 
Voor de goede orde zend ik nog een tweetal e-mails die hedenochtend zijn ontvangen en die 
dus niet voor  van ons kantoor bestemd zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

 
Office manager Amsterdam office/ Secretaresse 
 
E: 

 
 
T: 

 
 
F: 

 
 

2019 12:27 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 11:41 AM 
To: " @rechtspraak.nl" < @rechtspraak.nl> 
Subject: RE: Reactie op melding  
 
Geachte  
 
Voor de goede orde zend ik nog een tweetal e-mails die hedenochtend zijn ontvangen en die 
dus niet voor  van ons kantoor bestemd zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 



 
 

Office manager Amsterdam office/ Secretaresse 
 
E: 

 
 
T: 

 
 
F: 

 
 

2019 11:04 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. verder in behandeling nemen. Zie verzoek hierboven en bijgevoegde e-mail 
van de klant. Misschien handig om de e-mail van de klant verder op te pakken, zodat dit niet 
weer gebeurd. 
 

2019 10:17 [GMT +2:00] Admin,:  
Sender:  
Date sent:  2019 9:55 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Su 



Tweedel
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melding 
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14:
23 Advocaten 

Veiligheidsinc
ident 

2019 14:23 [GMT 
+2:00] 

  
 heeft een 

strafdossier ontvangen, 
maar hij behandelt geen 
strafzaken.  
Zijn broer wel. Aangezien 
deze broers dezelfde 
voorletters en achternaam 
hebben, worden ze wel 
vaker door elkaar gehaald. 
 
Rechtbank: Zeeland-West-
Brabant 
Parketnummer

 
Naam en BAR-nummer 
verkeerde advocaat:  

 
Naam en BAR-nummer 
juiste advocaat:  

 

2019 10:57 [GMT +2:00]   
In de bijgevoegde e-mail van  staat dat het OM de juiste advocaat zal opvoeren. Ik sluit 
deze melding. Aan  heb ik al op  doorgegeven dat hij is verwijderd en 
dat wij aan het OM hebben verzocht om zijn broer te koppelen. Mocht hij toch weer contact 
opnemen, dan kunnen we doorgeven dat het OM ermee bezig is. 
 
Ik was ook niet bekend met de nieuwe werkwijze. Fijn dat de e-mail van  is toegevoegd. 
Dank daarvoor! 
 

2019 10:39 [GMT +2:00]   
Het OM meldt de melding af. 
 

2019 16:27 [GMT +2:00]   
@RSC, zie bijgevoegde mail van met de aangepaste werkwijze. 
 

2019 16:24 [GMT +2:00]   
@  wil je nog e.e.a. kortsluiten met  Indien melding afmelden, melder nog 
berichten. 
 

2019 16:16 [GMT +2:00]   
@RSC ik denk dat de melding gesloten kan worden. 
zie jullie mail van  op  2019 11:48 
 
Daarna is die per abuis door IVO  heropend (in tegenstelling tot onze afspraken). 
 
Afspraken, zie  
Let op: indien de melding naar het DVOM moet, dan mag de melding na het aanmelden bij 
het DVOM 
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. 
 

-2019 16:15 [GMT +2:00] :  
Melding besproken met . Controleren of de melding nog in behandeling is 
bij het OM. Als het OM de melding in behandeling heeft, dan melding afmelden. Ter info: Er is 
nog geen gewijzigde werkafspraak gecommuniceerd bij het RSC.  is hiermee 
bezig.  gaat hierover nog communiceren.   



 
2019 13:10 [GMT +2:00]   

Als alles goed staat (o.a. dossier verwijderd uit Mijn Strafdossier bij de aanmelder/ onjuiste 
advocaat)) voor de melder dan hoeft er tegenwoordig niet meer gewacht te worden op het 
OM. 
 
Misschien kun je dit bij andere collega's navragen? 
 

2019 12:17 [GMT +2:00]   
@  Beiden zijn deze week niet aanwezig. Welke afspraken bedoel je? OM is 
verzocht de juiste advocaat te koppelen. Wij houden hierop toezicht. Zover ik lees is de juiste 
advocaat nog niet gekoppeld.  Na bericht dat de juiste advocaat gekoppeld is wordt de 
melding afgemeld. Dat is naar mijn weten de werkwijze. Indien afmelden. Kun jij dan 
aangeven wat ik dan moet terugkoppelen? Aan de advocaat is al bericht dat het verzoek bij 
het OM is neergelegd. 
 

2019 11:58 [GMT +2:00]   
Graag met  overleggen er zijn enige tijd geleden over dit soort meldingen 
specifieke nieuwe afspraken gemaakt. 
 

2019 11:56 [GMT +2:00]   
@  Opmakend uit onderstaande berichten stelt het OM dat aan het Parket moet 
worden verzocht de juiste advocaat toe te voegen. Is dit opgepakt? Moeten wij hier geen 
toezicht op houden? 
 

2019 11:45 [GMT +2:00]   
@RSC graag terugkoppelen/ afmelden. 
 

2019 14:05 [GMT +2:00]   
Reden heropenen:  
Dit dient uitgevoerd te worden binnen het OM.  
Graag advocaat toevoegen zoals wordt verzocht. 
 

2019 10:52 [GMT +2:00]   
Aan OM de vraag gesteld of ze nog actie van ons verwachten. Datalek is afgehandeld en 
registratie dient door OM mdw te gebeuren 
 

2019 10:13 [GMT +2:00]   







Toelichting afhandeling:  
relatie vde-adv is op 22 november 2018 gekoppeld, tabel verstrekte abonnementen, melding 
'AAN; 
relatie vde-adv is op 23 november 2018 beëindigd, tabel verstrekte abonnementen, melding 
'AF'; (dus beëindiging abonnement); 
 
tabel gps_verstrekte_abonnement heeft geen historie tabel zoals het hoort 
tabel gps_verstr_abonnement_hist bevat historie over aan en afmelden van abonnement. 
daar staat onderstaande informatie: 
SOORT_MELDING    DATUM_MELDING    DATUM_INGANG    BRON                     AANGEMAAKT_
DATUM    AANGEMAAKT_DOOR 
AAN                            2018 16:37:09    2018              2018 
16:37:09          
AF                               2018 14:36:32    2018               2018 
14:36:32         
AF                               2019 16:03:53    2019               2019 
16:03:53          
 
vermoedelijk is de tabel gps_verstr_abonnement dus NIET aangevuld dat het abonnement is 
afgesloten 
 

2019 18:47 [GMT +2:00]   
OM: Heropend 
 

2019 13:58 [GMT +2:00]   
Per mail aan het DVOM verzocht om de melding te heropenen  
 

2019 13:50 [GMT +2:00]   
de afmelding van  klopt niet.  
 
Ik zal dit ook even opnemen met  Graag alsnog de actie van  doorsturen 
naar GPS AB. Zij moeten dit toch onderzoeken. 
 

-2019 09:33 [GMT +2:00]   
In GPS advocaat met foutieve e-mail nog zichtbaar. Staat geen datum opheffing ingevuld. Ook 
is er een 2de (latere) raadsman zichtbaar in deze zaak. In BAR LAT komt advocatennummer 
niet voor.. Het nummer welke wat in GPS zichtbaar is.  Graag jullie visie of e.e.a. nu wel/niet 
klopt. 
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9:1

9 Advocaten 
Veiligheidsinc
ident 

019 09:57 [GMT 
+2:00]   

  
 

zitting 2019 
 

2019 09:19 [GMT 
+2:00]   
Ik doe geen strafzaken meer 
sinds januari, maar ik kan 
me niet onttrekken, ben 
met vakantie 

 

2019 13:58 [GMT +2:00]   
@KCC, afgehandeld. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2019 11:34 [GMT +2:00]   
Geregistreerd door  -2019 8:18:53, medewerker rechtbank Arnhem 
Betrokkenheid beëindigd en mail verzonden naar Datalek(Rechtbank Gelderland) <

@rechtspraak.nl> 
 

 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman  verwijderen 
 

2019 10:49 [GMT +2:00]   
Link: 

 
 
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 

 weet dat deze melding er aan komt. 
 

2019 10:02 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf.  
@ FB - straf  is gekoppeld aan deze zaak maar doet geen strafzaken. 
 
Onderstaande printscreen toegevoegd van GPS en Mijn strafdossier. 
Alleen heb ik de bestandsnaam prtscr verkeerd geschreven het is geen  maar  

 
 

2019 09:20 [GMT +2:00]   
Collega willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2019 09:19 [GMT +2:00]   
Onttrekken lukt niet, vakantie. 
Dit is geen cliënt, hij doet geen strafzaken meer. 
Datalek 
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19 Advocaten 

Veiligheidsinc
ident 

2019 13:19 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  

2019 15:39 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij betreffende advocaat. 
 

2019 13:48 [GMT +2:00]   
KI 0942 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
@CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: svp het bericht in de zaak aan raadsman 

 verwijderen 
 

2019 07:27 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

2019 16:38 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

-2019 15:51 [GMT +2:00]   
@ KCC stap 1 GPS  AB: 
 
IVO JT 2019: 

 ontvangt stukken in mijn strafdossier, zaak  
De betrokkenheid is  jl beëindigd. Svp de koppeling beëindigen (die blijkbaar in gps nog 
bestaat en niet zichtbaar is in de schermen) 
 
@ KCC, na afmelding door OM mag call door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman  

 verwijderen 
 

2019 15:46 [GMT +2:00]   
 

geregistreerd door  op 2019 11:07:26 
einddatum is al op 2019 geregistreerd 
raadsman krijgt toch de stukken 
 

2019 13:49 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  (06- ) 
 



2019 13:23 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - STRAF. Dank je wel. 
 
FB-straf  Kan  verwijderen worden uit GPS/Mijn Strafdossier. 
 

2019 13:19 [GMT +2:00]   
Er zijn 2 advocaten aan deze zaak gekoppeld;  

 van  (dit is de juiste advocaat) 
en  (onjuist) 
 
Kan deze melding worden doorgezet  verwijderen uit GPS/Mijn 
Strafdossier. 
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55 Advocaten 

Veiligheidsinc
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2019 14:55 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. Namen van 
advocaten lijken blijkbaar te 
veel op elkaar. 
 
Parketnummer     :  

 
Naam Advocaat    :  

 werkt bij 
kantoor ) 
A-Nummer            :   

2019 15:44 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij betreffende advocaat. 
 

2019 10:27 [GMT +2:00]   
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER: 
svp het bericht in de zaak  aan raadsman  verwijderen 
  
call kan vervolgens worden gesloten 
 

2019 10:26 [GMT +2:00]   
 is geregistreerd op 2019 14:04:33 door  einddatum is al 

geregistreerd op  door  
 

2019 17:00 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 
Niemand meer telefonisch bereikbaar. 
 

2019 15:21 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: s.v.p. melding verder in behandeling nemen. Zie verzoek hierboven en opmerking 
hieronder.  
 

2019 14:55 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn 
Strafdossier.  
 
De juiste advocaat is:  werkt bij  

 Hij is ook aan de zaak gekoppeld. 



Eerstelij
ns 
melding 

201
9

 
14:
55 Advocaten Vraag 

2019 14:55 [GMT 
+2:00] ,:  
Sender: 

 
Date sent:  2019 2:42 
PM 
To: " @rechtspraak.nl" 
< @rechtspraak.nl>, 
" @om.nl" 
< @om.nl>, 

@rechtspraak.nl" 

@rechtspraak.nl> 
Subject: dossiers op juiste 
advocaat 
vermelden

 
 
Mijne dames/heren, 
 
Op ons kantoor werken de 

 
Het komt geregeld 

voor dat strafdossiers op de 
verkeerde naam gesteld 
worden. 
 
Met de afdeling advocaten 
portaal heb ik afgesproken 
dat ik een lijstje door zou 
geven van dossiers die op 
de verkeerde naam gesteld 
zijn. 
Ik geef de dossiers door die 
nog niet financieel 
afgerekend zijn omdat er 

2019 15:49 [GMT +2:00]   
Alle informatie opnieuw ingelezen in  Er was al een melding voor 
aangemaakt. 
 

2019 15:39 [GMT +2:00]   
Collega willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2019 15:31 [GMT +2:00]   
 op naam van  moet zijn  
 op naam van  moet zijn  
 op naam van  moet zijn  

Zie bijlagen admin. 
 

2019 15:16 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 3:09 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Subject:  dossiers op juiste advocaat vermelden  
 
Mijne dames/heren, 
 
Onderstaande e-mail zond ik eerder. Deze hoort bij uw meldingsnummer  
Excuus ben vergeten dit te vermelden. 
Het betreft de heren: 

 
 

 
Nog hartelijk dank voor de goede service. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Secr. 
 

 

 



anders nog meer 
problemen zullen ontstaan 
bij de Raad voor 
Rechtsbijstand. 
Hier hebben wij geen tijd 
voor om dit allemaal uit te 
zoeken en te corrigeren. Ik 
ben hier namelijk al enige 
dagen over aan het bellen 
geweest. 
 
Afgesproken heb ik dat ik in 
het vervolg direct na het 
piketbezoek het kabinet RC 
zal informeren en het OM 
wie als advocaat optreedt. 
Wellicht dat dan 
voorkomen kan worden dat 
de tenaamstelling fout gaat. 
Dit heeft namelijk gevolgen 
voor het digitale dossier, de 
last tot toevoeging en 
hierdoor ook de toevoeging. 
 
In het verleden is dit al heel 
vaak voorgekomen. Wij 
hebben hier diverse keren 
melding van gemaakt. 
Nu met het digitale dossier 
gewerkt wordt is het nog 
vervelender geworden 
omdat wij hier moeten 
inloggen met de 
advocatenpas. 
De e-mail met een 
eventuele waarschuwing 
dat er nieuwe stukken 
toegevoegd zijn wordt dan 

Dit bericht is vertrouwelijk en kan informatie bevatten die valt onder de 
geheimhoudingsplicht van advocaten. De infomatie verzonden met dit bericht is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. 
De aansprakelijkheid van ons kantoor en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het 
bedrag dat wordt uitgekeerd onder de verzekering van de maatschap tegen 
beroepsaansprakelijkheid. 



soms gemist of inloggen 
buiten kantoor lukt niet 
omdat de advocatenpas 
niet de juiste is. 
 
Ik hoop dat door de melding 
van onze zijde dit probleem 
zich niet meer zal voordoen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Secr. 
 

 

tel:  
Dit bericht is vertrouwelijk 
en kan informatie bevatten 
die valt onder de 
geheimhoudingsplicht van 
advocaten. De infomatie 
verzonden met dit bericht is 
uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Gebruik 
door anderen dan 
geadresseerde(n) is 
verboden. De 
aansprakelijkheid van ons 
kantoor en allen die daar 
werkzaam zijn is beperkt tot 
het bedrag dat wordt 
uitgekeerd onder de 
verzekering van de 
maatschap tegen 
beroepsaansprakelijkheid. 





  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten verrichten. 
 

2019 13:01 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

2019 12:13 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer gaarne melding in behandeling nemen, kon helaas niet in GPS om te kijken naar 
d stel brief van de advocaat die deze zaak heeft aangenomen. 



Tweedel
ijns 
melding 

201
9

 
10:
25 Advocaten 

Veiligheidsinc
ident 

2019 12:09 [GMT 
+2:00] 

  
De advocaat heeft een 
notificatiemail ontvangen 
m.b.t. een dossier dat hij 
niet behandelt. 
IN GPS is geen stelbrief 
bekend. 
 
Parketnummer: 

 
BAR-nummer:  
Naam advocaat: 

) 
 

2019 10:25 [GMT 
+2:00]   
Ik kreeg notificatie in mijn 
strafdossier, ik doe  die zaak 
niet.  

-2019 12:49 [GMT +2:00]   
De klant op de hoogte gebracht. 
 

 is met vakantie dit doorgeven aan een collega 
 

2019 11:23 [GMT +2:00]   
Graag terug naar RSC.  
 
Gezien de melding heb ik de betrokkenheid wel verwijderd. Maarrr..  
 
In het dossier bevindt zich onder de titel 'Verzoek uitstel' een stelbrief van  waarbij 
hij om toezending van het proces-verbaal verzoekt en tegelijkertijd om uitstel van de 
OMzitting op 2018. 
 
Het kan natuurlijk zijn dat de raadsman op enig moment heft besloten niet meer de advocaat 
van deze verdachte te zijn. Maar dat is iets anders dan een datalek. Als de raadsman niet 
meer de raadsman wil zijn is het noodzakelijk dat de raadsman contact opneemt met het 
parket met het verzoek zijn betrokkenheid te beëindigen. Daarmee zal het abonnement naar 
MIJN STRAFDOSSIER ook beëindigd worden (dat heb ik nu alvast maar gedaan).  
 
Maar dit is dus (nog) geen datalek. 
 

2019 12:09 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier FB en/of het OM. 
 

-2019 10:25 [GMT +2:00]   
Datalek. Advocaat er af halen a.u.b. 





Graag routeren naar GPS AB om de betrokkenheid te verwijderen en aan te geven wie (ZM- of 
OM medewerker?)  
  
Daarna:  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaat te 
verwijderen.  
  
Daarna:  
  
Indien fout gemaakt door ZM-er: graag terugkopperlen zodat wij contact daarmee kunnen 
opnemen.  
Indien fout gemaakt door OM-er: graag routeren naar FB van OM om evt verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2019 16:48 [GMT +2:00]   
onderstaande nummers gebeld, geen gehoor.  
 
1e  ma t/m do aanwezig 
3e  ma, di ,do en vr aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  bellen (06- ) 
 
 
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
 

 
 

2019 16:38 [GMT +2:00] :  
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. 
 

2019 16:33 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn 
Strafdossier 



Tweedel
ijns 
melding 

201
9

 
12:
43 Advocaten 

Veiligheidsinc
ident 

2019 12:43 [GMT 
+2:00]   
medewerkster advocaat 

 

 
 

krijgt van de rb Haarlem een 
mail waarin staat dat er 
stukken zijn verstrekt in het 
digitale portaal 
de stukken zijn onderdeel 
van het procesdossier; het 
procesdossier is door de 
rechtbank in verschillende 
delen verdeelt i.v.m. de 
grootte 
mw kan echter geen nieuwe 
stukken zien 
parketnummer  

 
(NB de advocaat heeft in 
andere zaak , met dezelfde 
verdachte, een art 30 
verzoek gedaan; misschien 
dat de stukken in die zaak 
terecht zijn gekomen? 

2019 11:03 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
in genoemde zaak zijn de documenten verstrekt op 2019 16:18:01 aan 

 
 

2019 08:01 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

2019 16:24 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM. 
 

2019 16:20 [GMT +2:00]   
Graag routeren naar GPS AB 
beoordeeld IVO -2019 FW 
 
Noord Holland 
 

  
krijgt van de rb Haarlem een mail waarin staat dat er stukken zijn verstrekt in het digitale 
portaal 
de stukken zijn onderdeel van het procesdossier 
 
nu ga ik kijken bij de Documenten. Bij verstrekte documenten zie ik niet dat na 2019 
nog nieuwe stukken naar deze advocaat zijn gestuurd.  
 
Ik heb de stukken opnieuw verzonden, maar in de lijst met Verstrekte documenten zie ik niet 
dat dit daadwerkelijk gebeurd is.  
 
Graag onderzoeken  wat hier fout gaat. 
 

2019 17:07 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 



 per skype op de hoogte gebracht. 
 

2019 15:11 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent: , 2019 11:21 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Kortheidshalve verwijs ik u naar de onderstaande e-mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
[ .jpg] 

 
Bezoekadres:  

 
Postadres:  

 
T:  
F:  
I:  
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. 
Van: "Jeugdadministratie (AP Noord Holland)" < @om.nl> 
Datum: 2019 12:08 
Aan: < > 
Onderwerp: RE:  
Goedemiddag, 



 
In antwoord op onderstaande mail kan ik u berichten dat het gps systeem is aangepast. 
Als het goed is kunt u nu de dossierboom met de stukken inzien. 
Mocht dat niet zo zijn, wilt u mij dan hierover berichten? 
Het parketnr is:  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Senior Medewerker Verwerken en Behandelen 
 
Openbaar Ministerie Noord-Holland 
Jeugdadministratie 

 
 

T 088-  
 
Email: @om.nl 
www.om.nl 
 
Afwezig: vrijdag 
 
Van: Secretariaat |  [mailto ] 
Verzonden:  2019 12:33 
Aan:  
Onderwerp: Rappel: Art 30 Sv verzoek  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Kortheidshalve verwijs ik u naar onderstaande e-mail. Tot op heden hebben wij nog geen 
reactie mogen ontvangen. 
 
Vriendelijk verzoek ik u mij de stukken in bovengenoemde zaak te doen toekomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens  
 



 
 
[ .jpg] 
 

 
Bezoekadres:  

Postadres:  

T:  
F:  
I:  
Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de gea 



Tweedel
ijns 
melding 

201
9

 
15:
48 Advocaten 

Veiligheidsinc
ident 

2019 15:48 [GMT 
+2:00]   

 krijgt 
mailtjes van het 
onderstaand parketnr. maar 
zaak is niet van mevrouw. 
Kan dit opgelost worden? 
dit is een datalek.  
 
A nr:               
K nr.               
parketnr.       

 

2019 10:09 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 17:00 [GMT +2:00]   
Ik zie in GPS dat datum einde bij  is geregistreerd op 2019.  Heeft de 
advocaat vandaag een bericht ontvangen dat er stukken zijn??, of was de melding eigenlijk 
van 2019??? 
Zover ik kan zien is  de juiste advocaat en deze is ook op 2019 
vastgelegd in GPS.  
 
Wat is nu de bedoeling van deze melding? 
De gebruiker heeft blijkbaar zelf de fout hertstelt. Deze melding kan dus naar mijn strafdossier 
om de stukken te verwijderen.  
I 
 

2019 14:56 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 
Gemeld bij  
 

2019 09:56 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Graag doorzetten om advocaat te verwijderen uit Mijn strafdossier / GPS. M.I. ook 
oppakken als datalek 
 

2019 15:48 [GMT +2:00]   
Graag naar kijken kan mevr. hier over terug gebeld worden?  
Tel.  



Tweedel
ijns 
melding 

201
9-

 
11:
48 

Rechtzoeke
nden 

Veiligheidsinc
ident 

2019 12:34 [GMT 
+2:00] 

  
BAR-nummer:  

 
Naam advocaat:  

 
Rechtbank Amsterdam 
Parketnummer: 

 
 

2019 11:48 [GMT 
+2:00]  

  
Er is een verkeerde 
advocaat toegevoegd 
in parketnummer 

 Er is de 
verkeerde advocaat  

 in deze zaak 
toegevoegd. 

2019 09:22 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
abonnement en adv zijn in de relatie met parketnummer beeindigd. 
 
gebruiker  is gemaild 
 
Op 2019 20:41:46 heb je in bovenstaande zaak een advocaat opgevoerd en deze op 

2019 20:41:57 weer verwijderd. 
Helaas zorgt deze registratie er meteen voor dat er een abonnement wordt gestart voor de 
advocaat (document verstrekking). Het verwijderen beëindigt het abonnement niet. 
Dit abonnement is inmiddels afgesloten. 
 

2019 16:08 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 

2019 10:25 [GMT +2:00]   
@RSC, graag terugkoppelen en melding sluiten. 
 

-2019 10:23 [GMT +2:00] Kong, Chi Kit:  
Dossier verwijderd. 
 

2019 18:42 [GMT +2:00]   
Het OM meldt: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

2019 17:01 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij OM. 
 

2019 16:49 [GMT +2:00]   
Beste KCC,  
 
Gaarne van dit incident een e-mail versturen naar GPS-AB zodat ze de advocaat kunnen 
verwijderen, vervolgens kunnen zij het OM-incident routeren naar het parket aangezien deze 
datalek is veroorzaakt door het OM tegelijkertijd gaarne deze incident versturen naar Mijn 
strafdossier om de stukken uit het voorportaal te halen. 



 
Ik heb in GPS de advocaat beëindigd en een emai lverzonden naarIntegrale Beveiliging (OM) 
< @om.nl> 
 

2019 14:06 [GMT +2:00]   
 is telefonisch ingelicht. 

 
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 
 Link: 

 
 

2019 13:52 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 
In GPS is geen stelbrief te vinden. Ik weet dus niet waarom deze advocaat is gekoppeld. 
 

2019 11:52 [GMT +2:00]   
@KEi-kamer: graag doorzetten naar Ivo Rechtspraak 
 

2019 11:50 [GMT +2:00]   
BAR:  
Rechtbank Amsterdam 

 
 

-2019 11:48 [GMT +2:00]   
Ik heb aangegeven dat  op de hoogte wordt gebracht vanaf het moment dat dit 
datalek is opgelost. 



Tweedel
ijns 
melding 

201
9

 
13:
48 Advocaten 

Veiligheidsinc
ident 

2019 13:48 [GMT 
+2:00]  

  
Zaakdossier  

 
Advocaat  
Kantoor:  ) te 

 ontvangt in 
bovengenoemd dossier een 
strafbeschikking 
2019). Maar deze advocaat 
geeft te kennen deze 
verdachte niet bij te staan.  
 
Hij ontvangt het meest 
recente stuk via het 
strafportaal:  
Omschrijving stuk: 

 

2019 10:20 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
abonnement en relatie is beëindigd door zm-fb 
 
gebruiker is gemaild 
 

2019 11:08 [GMT +2:00]   
Medegedeeld. Melding kan worden afgemeld. 
 

2019 10:28 [GMT +2:00]   
@RSC, graag terugkoppelen en melding sluiten. 
 

2019 10:20 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 08:28 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer als 
referentie. 
 

2019 08:16 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 17:08 [GMT +2:00]   
KCC, 
 
Gaarne een email sturen naar GPS-AB en direct de melding doorzetten naar mijn strafdossier 
om de stukken te verwijderen.  
 
Ik heb het abonnement beëindigd en een e-mail verzonden naar Integrale beveiliging van het 
OM. 
 

2019 14:56 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  



 
Gemeld bij . 
 

2019 10:08 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Graag doorzetten om advocaat te verwijderen uit mijn strafdossier / GPS. m.i. ook 
als datalek oppakken 
 

2019 14:13 [GMT +2:00] Benchaddour, Mustapha:  
@ KEI: gelieve deze melding doorzetten naar FB - Straf met mogelijk het verzoek  

 te ontkoppelen. 
 

2019 14:12 [GMT +2:00]   
Volgens het LAT was de gekoppelde advocaat:  
 

 (BAR ONBEKEND) 
 

BAR-nummer:  
Arrondissement: Midden-Nederland 
 
Echter staat deze advocaat niet meer geregistreerd bij dit kantoor. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 76

RSC meldingen 71 - 85



Tweedelijn
s melding 2019-  15:38 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 15:38 [GMT
+2:00] 

Ik kreeg een email met
een link naar mijn
strafdossier. 

Maar ik doe
geenstrafzaken.

2019 13:09 [GMT +2:00] 
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling.

Toelichting afhandeling:  
abonnement en relatie is in gps beëindigd 

gebruiker is gemaild. 

2019 13:30 [GMT +2:00]
Mail verstuurd. melding sluiten

2019 09:35 [GMT +2:00]
@RSC: Alle acties zijn uitgevoerd. Melding wordt nu afgehandeld door
OM. Graag afmelden conform afspraak:

2019 09:04 [GMT +2:00] 
Dossier bij betreffende advocaat verwijderd.

2019 13:34 [GMT +2:00] 
Mail ontvangen van OM:

Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 

2019 13:10 [GMT +2:00] 
Aangemeld bij het OM.

2019 13:01 [GMT +2:00] 
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet en doet ook
geen strafzaken.

De koppeling is gemaakt door  op 2019. Dat is een 
OM medewerker.  

Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden. 



Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 07:38 [GMT +2:00]   
@KCC 
Dit is niet voor Toezicht maar voor iets van straf lijkt me. 
 

2019 16:33 [GMT +2:00]   
Link:  
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
(CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER (Alleen als FB dit aangeeft) / DVOM (alleen 
als FB dit aangeeft)) 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
1e  (06- ) ma t/m do aanwezig 
2e  (06- ) di t/m vr aanwezig > gebeld en 
geïnformeerd. 
3e (06- ) ma, di ,do en vr aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  bellen (06- ) 
 

2019 15:04 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Graag deze melding doorzetten om advocaat uit Mijn 
Strafdossier / GPS te verwijderen. M.i. ook las datalek oppakken 
 

2019 15:38 [GMT +2:00]   
Datalek verkeerde  is gekoppeld, meneer er af halen. Zeeland West 
Brabant en geen stelbrief gevonden. 
Meldingsnummer gegeven, 3 weken duurt het ongeveer. 



Eerstelijns 
melding 2019-  9:27 Advocaten Vraag 

-2019 09:27 [GMT 
+2:00]  

  
- Mijn Strafdossier 
- Kan de advocaat verder 
met zijn werk (verstoring 
primair proces)? nee, 
portaal is niet 
toegankelijk 
- Andere browser 
geprobeerd? nee, zie 
berichtgeving 
www.rechtspraak.nl 
- Naam advocaat:  

 
- BAR nummer  
- Telefoonnummer 06-

 
- Eerder gemeld? nee 
- Parketnummer: 

 
- Documentnaam nvt 
- Gerecht: Amsterdam 
- Symptoom Het 
strafportaal is niet 
toegankelijk in verband 
met onderhoud. 
- Collega’s idem? 
Hoeveel? 
- Gevolgen: niet kunnen 
benaderen van deze zaak 
- Datum+Tijdstip:  

 2019 .   

2019 13:30 [GMT +2:00]   
Ik heb  gebeld en zij gaf aan dat alles van Mijn Strafdossier 
weer werkte en dat zij nu wel in de strafzaak  kan.  
 

2019 13:28 [GMT +2:00] :  
Inmiddels kan ik er weer in, vanochtend kreeg ik de melding dat het 
systeem  niet toegankelijk was. 



Tweedelijn
s melding 2019-  16:20 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 16:20 [GMT 
+2:00]  

  
Zaakdossier 

 
 

 -  

advocaat te  - 
 

 geeft aan dat 
het bovengenoemd 
dossier niet voor haar 
bedoeld is. Gelieve 
overgaan tot het 
ontkoppelen van deze 
advocaat.  
 
Het betreft een dossier 
van 2019. 

2019 15:26 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker gemaild 
 

2019 14:10 [GMT +2:00]   
Doorgegeven. Melding sluiten 
 

2019 15:14 [GMT +2:00]   
@RSC:  
S.v.p. melding na terugkoppeling aan advocaat sluiten conform afspraken. 
 

2019 14:05 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

-2019 14:50 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2019 14:10 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM. 
 

2019 14:04 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam 
van advocaat . Zij kreeg notificatiemail voor 

 maar kent dat dossier niet.  
  
De koppeling is gemaakt door  op 2019. Dat is een OM 
medewerker.  
  
De betrokkenheid is al verwijderd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  



Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 10:32 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier. 
 
06-08-2019 16:32 [GMT +2:00]   
@ KEI: gelieve doorzetten naar FB - Straf voor het ontkoppelen van  

 
 

2019 16:22 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 4:16 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  digitaal 
verstrekt aan advocaat  
 

 
 

 
 

 
 

Office  
Direct  
Email  
 
Unless stated otherwise, all  communications, including 
communications with lawyers admitted to any Bar Association, shall be 
treated as confidential and shall be respected as privileged. 
 

 is a global law firm with  offices across the world, organized 
as a US partnership. The  Office of  is registered with 
the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 

 
 
P Please consider the environment before printing this email. 
 



From:  
Sent:  2019 16:07 
To:  
Subject: FW: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan advocaat 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Office  
Direct  
Mobile  
Secretary  
Email  
 
Unless stated otherwise, all  communications, including 
communications with lawyers admitted to any Bar Association, shall be 
treated as confidential and shall be respected as privileged. 
 

 is a global law firm with offices across the world, organized 
as a US partnership. The  Office of  is registered with 
the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 

. 
 
From: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Sent:  2019 16:05 
To:  
Subject: 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  
mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden toegang 
te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel voor u a 



Tweedelijn
s melding 2019-  16:47 Advocaten Vraag 

2019 16:47 [GMT 
+2:00]  

  
0 RSC - Datalek (Straf) 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
barnummer  
naam advocaat  

 

2019 11:59 [GMT +2:00]   
Het OM meldt: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker gemaild omtrent het datalek 
 
abonnement is afgesloten  
 
De melding was al afgesloten, dus ik heb verder geen actie ondernomen. 
 

2019 13:05 [GMT +2:00]   
Is allemaal aangepast. Melding sluiten 
 

2019 15:22 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2019 15:06 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM 
 

2019 13:47 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij de desbetreffende advocaat.  
 
@KCC: Graag melding aanmaken bij OM voor verdere herstel acties 
 

2019 11:18 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor maar kent dat dossier niet en doet ook 
geen strafzaken.  
  
Omdat het ‘rode kruisje’ is gebruikt, kan ik niet zien wie de betrokkenheid 
heeft geregistreerd. Dit wordt door GPS-AB in de database uitgezocht en 
betrokkenheid definitief verwijderd. 
  



Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 09:19 [GMT +2:00]   
@KCC: Graag dit door functioneel beheer laten analyseren en bepalen 
welke partijen hier acties moeten ondernemen. 
 

2019 08:02 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 5:39 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Subject: : Stukken toegevoegd aan strafdossier 

 voor advocaat  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ondanks dat ik gister heb aangegeven dat ik onderstaande zaak niet 
behandel (en überhaupt helemaal geen strafrecht doe), ontving ik 
vanochtend toch onderstaande e-mail. 
Graag zou ik van dit dossier worden gehaald en een bevestiging 
ontvangen wanneer dit is gelukt. 
 
Alvast dank, 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 
Van: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2019 08:05 
Aan:  
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 map: 
- 080 - Preventieve 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal  
mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden toegang 
te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel voor u als door u 
gemachtigde personen zichtbaar. 
 
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. Het loket is in 
principe zeven dagen per week, 24 uur per dag te benaderen. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen wij 
u graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuur/45 of u kunt 
contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum via één van de 
onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon:     088-  
-  Twitter:       https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
-  Facebook:  https://www.facebook.com/rechtspraak 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 

2019 10:04 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier. 
 



2019 17:53 [GMT +2:00]   
 



Eerstelijns 
melding 2019- 16:52 Advocaten Vraag 

2019 16:52 [GMT 
+2:00]  

  
 

 
 

ontvangt een 
notificatiemail in 
bovengenoemd dossier. 
Meneer doet echter geen 
strafzaken. 

-2019 16:55 [GMT +2:00]   
Zie melding :  



Tweedelijn
s melding 2019- 14:05 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 14:05 [GMT 
+2:00]  

  
Zaak:  

 
 

van 
 

 
ontving onderstaand 
(automatisch) bericht dat 
hij als raadsman toegang 
krijgt tot een digitaal 
stafdossier. 
 
Namens  wijs 
ik u erop dat hij geen 
strafzaken doet (ook 
nooit heeft gedaan). 
 
Mogelijk is het bericht 
bedoeld voor een andere 

 
werkzaam bij  

 

 
 

U kunt een en ander 
waarschijnlijk het beste 
(telefonisch) controleren 
bij de vestiging in  

 
 

verzekerde mij dat u 
ervoor zult zorgen dat 
het bericht/het dossier 

2019 14:11 [GMT +2:00]   
Doorgegeven en afgemeld 
 

2019 18:58 [GMT +2:00] :  
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2019 17:13 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet en doet ook 
geen strafzaken.  
  
De koppeling is gemaakt door op -2019. Dat is een 
OM medewerker.  
  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 14:14 [GMT +2:00]   
@  Telefonisch doorgeven aan  
 
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

2019 11:21 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Advocaat verwijderen uit MS / GPS. Ook als datalek oppakken 
 

2019 15:53 [GMT +2:00]   
@ KEI: gelieve doorzetten naar FB - Straf. Zaak is heden 2019) 
aangebracht. Er is nog geen status bekend.  



bij de juiste raadsman 
terecht komt. 
 
Notificatiemail volgt. 

 
Mogelijk dat het klopt dat  - van  

 te  aan deze verdachte moet worden 
gekoppeld. 
 

2019 14:15 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2:11 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Subject:  FOUTIEVE TOEZENDING in Strafdossier 

 is digitaal verstrekt aan  
 
Bericht t.a.v. , met wie ik zojuist over deze kwestie sprak. 
 
Geachte dames en heren, 
 

 van  ontving onderstaand 
(automatisch) bericht dat hij als raadsman toegang krijgt tot een digitaal 
stafdossier. 
 
Namens  wijs ik u erop dat hij geen strafzaken doet (ook 
nooit heeft gedaan). 
 
Mogelijk is het bericht bedoeld voor een andere  
werkzaam bij . 

 is gevestigd in  
 
U kunt een en ander waarschijnlijk het beste (telefonisch) controleren bij 
de vestiging in  
 

 verzekerde mij dat u ervoor zult zorgen dat het bericht/het 
dossier bij de juiste raadsman terecht komt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
 

 
Secretaresse 



 
※ 
 

 

 
 
t: 

 
 

 
 
f: 

 
 

 
 
m: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
※ 
 
Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van: < @rechtspraak.nl> 
Datum:  2019 om 13:24:49 CEST 
Aan:  
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  
mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden toegang 
te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel voor u als door u 
gemachtigde personen zichtbaar. 
 
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. Het loket is in 
principe zeven dagen per week, 24 uur per dag te benaderen. 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen wij 
u graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuur/45 of u kunt 
contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum via één van de 
onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon:     088-  
-  Twitter:       https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
-  Facebook:  https://www.facebook.co 



Tweedelijn
s melding 2019  16:06 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 16:06 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
Onderstaande advocaat 
doet geen strafzaken. 
 
Parketnummer     :

  
Naam Advocaat    :  

 
A-
Nummer            :  

2019 14:09 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd. 
 

2019 11:26 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet en doet ook 
geen strafzaken.  
De koppeling is gemaakt door  op 2019. Dat is een 
griffiemedewerker bij de rechtbank Noord Holland.  
  
Ik neem contact met haar op om herstelacties te verrichten.  
  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
 

2019 07:38 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 
alleen  is online, gebeld geen gehoor. 
 
Link: 

 
 

2019 16:08 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier. 
 

2019 16:06 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 2019- 13:37 Rechtzoekenden 

Veiligheidsinciden
t 

2019 13:37 [GMT 
+2:00]  

 
Meneer geeft aan 
onderstaand parketnr. 
niet bij hem hoort.  
Datalek:  
 
Parketnr.                    

  
A 
nr.                             

 
Naam 
advocaat:         

 

2019 11:54 [GMT +2:00]   
Het OM meldt: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
We hebben gebruiker  gemaild. 
 

2019 09:13 [GMT +2:00]   
Registratie ICT-melding  
 

2019 19:02 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

-2019 17:24 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet.  
  
Ik kan niet zien wie de betrokkenheid heeft geregistreerd en wanneer, 
omdat weer eens op het ‘rode kruisje’ is gedrukt danwel de betreffende 
regel overschreven. Dit ligt nu bij GPS AB om uit te zoeken en de 
betrokkenheid alsnog te wijzigen.  
 
Graag nog routeren naar GPS AB. Daarna, als de melding terugkomt:   
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
 

2019 14:41 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Graag advocaat verwijderen uit MS. In GPS staat alles al goed. 
 

2019 13:37 [GMT +2:00]   
Kan hier naar gekeken worden. Meneer heeft het dossier niet geopend 
omdat hij zelf nooit strafzaken doet. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
10:59 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 10:59 [GMT 
+2:00]   
Ik heb een notificatie mail 
ontvangen in een 
strafdossier maar die is 
niet voor mij bestemd. 

 
parketnummer: 

 
 
Ik hoef verder hier geen 
terugkoppeling over te 
ontvangen. 

2019 16:49 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
geen actie ondernomen 
 
relatie adv-vde beëindigd 
dossier-abonnement beëindigd 
 

2019 11:08 [GMT +2:00]   
Doorgegeven aan  Melding kan worden afgemeld. 
 

2019 10:01 [GMT +2:00]   
@RSC alle acties aan IVO zijde zijn uitgevoerd. 
 

2019 09:56 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij desbetreffende advocaat in Mijn Strafdossier. 
 

2019 17:30 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
  
 

2019 16:14 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 14:19 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet.  
  
Betrokkenheid is geregistreerd door  op 2019. Dat is een 
griffiemedewerker van rechtbank Overijssel.  
  
Ik heb de betrokkenheid beeindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  



  
Tevens heb ik de betreffende medewerker per mail op de hoogte gesteld 
van de gemaakte vergissing met verzoek om  eventuele herstelacties te 
verrichten. 
 

2019 13:54 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF  gebeld) 
Link:  
 

2019 11:27 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier. 
 

2019 10:59 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer zie melding advocaat , verkeerde 
advocaat gekoppeld(data-lek) 



Eerstelijns 
melding 

2019-  
16:52 Advocaten Vraag 

2019 16:52 [GMT 
+2:00]  

  
meneer was tot   
advocaat en nu ontvangt 
hij een mail dat er een 
stuk aan een dossier is 
toegevoegd. 
hij was strafadvocaat. 
 
parketnummer 

 
 

kantoornaam
 

-2019 10:27 [GMT +2:00]   
Hi  ik stuur deze melding terug naar jou. De advocaat heeft deze zaak 
behandeld, dus hij is ooit terecht aan het dossier gekoppeld. 
Dit kan je ook zien aan de stelbrief in GPS. 
Het kantoor kan aan de rechtbank doorgeven dat hij deze zaak niet meer 
behandelt.  
 
Alleen als een advocaat een zaak nooit heeft behandeld en zich nooit 
heeft gesteld, kunnen wij de melding in behandeling nemen. 
 

2019 16:52 [GMT +2:00]   
gekeken in GPS en inderdaad meneer is gekoppeld als advocaat. 
meneer vraagt wie de betrokkene is, dan gaat hij zelf doorgeven aan het 
kantoor dat hij nog gekoppeld is aan deze zaak, terwijl hij niet meer in 
dienst is. 
meneer vraagt wel aan mij om deze melding ook uit te zetten naar het 
OM, voor correctie. 
@KEI s.v.p. oppakken graag 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
14:02 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 15:06 [GMT 
+2:00] 

  
Verkeerde advocaat: 

 
 

 
 
Juiste advocaat: 

  
 

 
2019 14:02 [GMT 

+2:00]  
  

Zaakdossier 

 
Zie mail en screen shot. 
 

 geeft ook aan 
waarom er geen 
notificatiemail is 
ontvangen op de datum 
van de stelbrief (los van 
het feit dat deze zaak van 
zijn collega is). 

2019 09:02 [GMT +2:00]   
Hierbij deel ik u mee dat inzake  de juiste advocaat is 
gekoppeld. 
 
U ontvangt geen e-mails meer over dit strafdossier. 
 

2019 18:16 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 16:40 [GMT +2:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 
Aangemeld bij OM. 
 

2019 14:58 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 17:18 [GMT +2:00] :  
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door  een 
OM medewerker. 
  
Ik heb de betrokkenheid beeindigd per heden.  
  
  
graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 15:45 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 



 
 gebeld en gesproken. 

 
 
Link: 

 
 

2019 15:07 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier FB. 
 

2019 14:12 [GMT +2:00]   
@KEI: gelieve doorzetten naar FB - Straf met het verzoek  

 te koppelen aan de zaak   
 

 
-2019 14:06 [GMT +2:00] ,:  

Sender:  
Date sent:  2019 4:45 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
CC: "  
Subject:  

 
[ Logo.jpg] 
 
Datum:                2019 
Dossier:    / Om  
Kenmerk:    
Uw kenmerk: 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zojuist stel ik per toeval vast dat u een zaak van mijn kantoorgenoot (cc) 
onder mijn naam heeft geplaatst, waarvoor ik trouwens geen email heb 
ontvangen. Graag verzoek ik u om dit met spoed recht te zetten. 
 
In het vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, 
verblijf ik, 
 



met vriendelijke groet, 
 

 
 
Advocaten:  

 
T. , F.  

 
 is een kostenmaatschap waarbij 

iedere advocaat afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. 
Uitsluitend de advocaat waarmee 
een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn 
tot maximaal het bedrag waarvoor de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. 
 
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. 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige 
bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen 
accountantscontrole toegepast. 
 

2019 14:05 [GMT +2:00]   
※ 

.JPG 
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s melding 

2019-  
14:48 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 14:48 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

  
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 

2019 16:41 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker op de hoogte gebracht. 
 

2019 17:51 [GMT +2:00]   
Het dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 15:04 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 18:48 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 16:00 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 15:59 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet.  
  
Ik kan niet zien wie de betrokkenheid heeft geregistreerd omdat thans 
een andere advocaat geregistreerd is en het rode kruisje is gebruikt of de 
regel overschreven.  
  
Graag routeren naar GPS AB: achterhaald moet worden wie (OM of ZM) 
de koppeling gemaakt heeft en deze ook verwijderen en terugkoppelen.  
  
Daarna:  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
 

2019 15:52 [GMT +2:00]   
Link: 



 
 
KWUTRCHT-FB-STRAF 
 

 via Skype op de hoogte gesteld 
 

2019 15:12 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Mijn Strafdossier FB. 
 

2019 14:48 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2019  
17:13 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 10:00 [GMT 
+2:00] 

  
- Parketnummer: 

 
- Naam en BAR-nummer 
onjuiste advocaat:

 
-  
- Geen stelbrief bekend in 
GPS 
 

2019 17:13 [GMT 
+2:00]   
DATALEK!!…. parket 
nr  

, 
notificatiemail maar wij 
doen geen strafzaken. 

2019 16:49 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker op de hoogte gebracht. 
 

2019 17:52 [GMT +2:00]   
Het dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 15:12 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 11:27 [GMT +2:00]   
Ontvangen E-mail van OM betreffende: 
Registratie ICT-melding  Mijn 
Strafdossier - datalek nr  
 

2019 10:50 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 10:30 [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 beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2019 10:07 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan   



 
ROUTERING:KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

2019 10:00 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag de onjuiste advocaat laten verwijderen door Straf FB. 
 

019 09:35 [GMT +2:00]   
Melding gewijzigd/aangevuld. 
 

2019 09:26 [GMT +2:00]   
Onvolledige/onduidelijke melding. 
 
- Wat is de naam en het BAR-nummer van de advocaat die ten onrechte 
een notificatiemail heeft gekregen? 
- Het genoemde BAR-nummer  is niet van  maar van 
een geschrapte advocaat:   
- In Beheer Strafdossiers zie ik dat  is gekoppeld aan dit dossier. 
Dat is het BAR-nummer van  en die werkt bij  
   In het veld 'Naam' staat  
Ik vermoed dus dat  ten onrechte is gekoppeld aan het 
dossier. 
- Ook ontbreekt een e-mailadres. Ik haal het algemene e-mailadres uit 
LAT. Ook is de subcategorie 'Notificering' gekozen, maar bij een datalek 
kan gekozen   worden voor 'Onj. adv. gekoppeld of datalek'. 
 

2019 17:13 [GMT +2:00]   
Ok ik ga de zaak door zetten aan de technische afdeling om te laten 
herstellen >>. ik vraag mijn collega u terug te bellen zodra het is geregeld. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
12:14 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 12:14 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 

A-Nummer            : 
 

2019 16:12 [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 een 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  

 .  
 
op 2019 09:12:56 heeft  (FOM), advocaat   
opgevoerd binnen de zaak. 
Op 2019 10:13:13 is door  (FOM) deze advocaat 
beeindigd . Tegelijkertijd is toen ook de verstrekking beeindigd. 
 
Gebruiker met de gebruikersnaam  wordt middels dit bericht 
geïnformeerd betreft de situatie (krijgt een kopie van dit bericht). 
 
 
  
 

2019 11:48 [GMT +2:00]   
@RSC:  
Melding s.v.p. afmelden. 
Afgesproken werkwijze is gevolgd. 
 

2019 11:34 [GMT +2:00]   
Advocaat bij desbetreffende dossier weggehaald. 
 

2019 07:59 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 



2019 17:39 [GMT +2:00]   
aangemeld bij DVOM 
 

2019 17:08 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij 
kreeg notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door  Dat 
betreft een OM medewerker. 
  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 14:05 [GMT +2:00]   
Besproken met   
 
ROUTERING:KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

2019 13:55 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Graag doorzetten naar FB Straf. Advocaat verwijderen uit 
MS/GPS. M.I. ook oppakken als datalek. 
 

2019 12:14 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
Meneer heeft nu al voor de 5e keer in 1 maand tijd een bericht gehad dat 
er stukken klaar staan in een strafdossier. Meneer doet geen strafzaken. 
Hij gaf aan dat hij de volgende keer de mail gewoon verwijderd. Ik heb 
hem gevraagd om het toch aan ons te blijven melden zodat wij dit bij het 
OM kunnen neerleggen. Meneer zegt alleen niet zeker te weten of dat 



het 5 keer om het zelfde parketnummer gaat of dat het steeds een ander 
parketnummer betreft. Hij zegt wel moedeloos te worden van het geheel. 
Vergeten om met meneer te overleggen of dat hij en terugkoppeling wil 
als het nu goed is geregeld. 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
14:24 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 14:24 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: Zijn broers 
werken samen in een 
kantoor en hebben ook 
zelfde voorletter en 
Achternaam. 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :

 
Naam Advocaat    :  

 Niet voor 
hem bestemd  
A-
Nummer              
Bestemd voor: 

 

2019 15:11 [GMT +2:00]   
Het OM meldt: 
 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de foutieve registratie van de advocaat 
inderdaad door een OM medewerker is gedaan. Zie hieronder de 
gegevens uit GPS. Het parket dient hiervan zelf melding te maken. (Zie 
voor meer 
infomatie  

 ) 
 
Gegevens uit GPS: 
Op 2019 16:15:15 heeft  advocaat  
toegevoegd aan de zaak. 
Op 2019 10:33:03 is door  deze beeindigd. Tegelijkertijd 
is toen de verstrekkingsfunctie beeindigd. 
 
Aangezien het lastig is om de juiste advocaat in deze zaak te koppelen 
(zelfde naam) is door de 2e lijn ondersteuning van het OM de juiste 
advocaat gekoppeld. 
Tevens is bij deze ook de betrokkene van het parket geinformeerd. 
 

2019 14:54 [GMT +2:00]   
Zie ook  Datalek. Hier staat meer info in. 
 

2019 12:34 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2019 12:01 [GMT +2:00]   
@RSC:  
S.v.p. melding afsluiten. 
Afgesproken werkwijze is gevolgd. 
 



2019 11:40 [GMT +2:00]   
Advocaat bij desbetreffende dossier verwijderd. 
 

2019 11:23 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij OM. 
 

2019 10:41 [GMT +2:00]   
geregistreerd door op 2019 16:15 (medewerker 
OM)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. 
 

2019 09:15 [GMT +2:00]   
 gesproken om melding te maken. 

 
2019 08:27 [GMT +2:00]   

KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
2019 08:17 [GMT +2:00]   

@ KCC/IVO: gelieve doorzetten naar FB - Straf met het verzoek om  
 uit deze zaak te verwijderen  

 te koppelen. 
 

2019 08:15 [GMT +2:00]   
※ 

JPG 
 

2019 14:24 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 
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Tweedelij
ns 
melding 

201
9-

 
11:5

6 Advocaten 
Veiligheidsincid
ent 

-2019 12:21 [GMT +2:00] 
  

Parketnummer:   
Onjuiste advocaat:   -  

 
Juiste advocaat:  -  

 
 
Beide advocaten zijn gekoppeld. moet 
dus verwijderd worden. 
Wellicht is men in de war geraakt door de naam 
van de verdachte:  
 

2019 11:56 [GMT +2:00]  
  

Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer      
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 

 is met pension en al jaren niet 
meer werkzaam bij  

 ) 
Nu ontvangt  een 
notificatiemail dat een dossier opnieuw 
verzonden is. Deze mail is verstuurd naar 

nl. Maar heeft geen idee wat 
dit is. 

-2019 15:38 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door 
een ZM medewerker is gedaan. Zie hieronder de 
gegevens. Bij deze is dit ook doorgegeven aan de 
Rechtbank  of  

. Zij dienen een melding te maken.  
 
Op /2019 16:45:48 is door  (ZM) de 
advocaat  toegevoegd aan de zaak, waardoor de 
verstrekkingsfunctie aan gaat 
Op /2019 16:46:30 is door  deze verwijderd. 
Door de verwijdering gaat niet de verstrekkingsfunctie uit. 
Op /2019 is door de avondbatch de verstrekking gestopt. 
 

-2019 13:23 [GMT +2:00] :  
Geachte , 
 
Hierbij deel ik u mee dat  inzake  niet 
meer is gekoppeld aan dit dossier.  
De juiste advocaat, , is toegevoegd en hij zal vanaf 
nu de notificatiemails ontvangen. 
 

-2019 11:39 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat  
 

-2019 19:15 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer . 
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 18:46 [GMT +2:00] :  
Aangemeld bij OM. 
 

-2019 17:39 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van het kantoor van voormalig advocaat 



 Zij kregen notificatiemail voor deze 
advocaat voor  maar mevrouw is al geschrapt sinds 
2013. Vermoedelijk heeft degene die de betrokkenheid 
geregistreerd heeft zich vergist, omdat deze advocaat dezelfde 
achternaam heeft als de verdachte.  
  
Ik kan niet zien wie de betrokkenheid heeft geregistreerd en 
wanneer, omdat weer eens op het ‘rode kruisje’ is gedrukt danwel 
de betreffende regel overschreven. De medewerker die de juiste 
advocaat   heeft geregistreerd, heeft dat kennelijk gedaan 
op -2019. Dit was . Dit betreft een 
griffiemedewerker van rechtbank Zeeland West Brabant.  
  
Graag routeren naar GPS AB om uit te zoeken wie de registratie 
van  wanneer heeft gedaan (ook reeds per mail verzocht).  
  
Tevens graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen. 
 

-2019 16:44 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 

      
 
Telefonisch doorgeven aan  
 

-2019 12:22 [GMT +2:00] :  
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

-2019 11:56 [GMT +2:00]  
  

@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
In gps staat  vermeld als verdachte, raadsman is 

 In Bar Lat staan  nummer (waaronder  
) vermeld onder dit parketnummer. 



 
Graag naar kijken.  wil graag een 
terugkoppeling. 



Tweedelij
ns 
melding 

201
9

 
12:2

4 
Rechtzoekend
en 

Veiligheidsincid
ent 

-2019 14:38 [GMT +2:00]  
  

Zaakdossier  
 
Als aanvulling: de huidige gekoppelde advocaat 

 schijnt ongeveer 3 tot 4 jaar niet meer 
werkzaam te zijn bij dit kantoor. Ook doet het 
kantoor zelf geen strafzaken.  
heeft ook een check bij de Orde gedaan en het 
klopt deze advocaat niet meer geregistreerd staat 
(pensioen?). Dit is ook te zien in BAR/LAT. 
 

-2019 13:15 [GMT +2:00] 
  

DATALEK 
Parketnr.                      
Kantoornaam:             
Kantoornr:                   
A nr.                               dit nr. komt voor in 
het het systeem verstrekken afschriften aan 
advocaten. Maar niet in BARLAT 
Naam onjuiste advocaat:  

 
Er is geen stelbrief bekend in GPS. 
 

-2019 12:24 [GMT +2:00]  
:  

DATALEK  
Parketnr.                      
Kantoornaam:              
Kantoornr:                   
A nr.                               dit nr. komt voor in 
het het systeem verstrekken afschriften aan 
advocaten. Maar niet in BARLAT 

-2019 16:15 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
rol betrokkene is beëindigd per -2019 
datum afmelding abonnement -2019 
 

-2019 07:16:04 is het laatste bericht naar de adv. 
 

-2019 12:32 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2019 16:39 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten als 
onderstaande info voldoende is. 
Dossier  is gearchiveerd voor de advocaat met 
BARnummer   
De advocaten met de volgende BAR nummers zijn geschrapt in 
LAT: 
-  
 
Te vinden via http://lat.rechtspraak.minjus.nl/ en vinkje aanzetten 
bij "In archief zoeken":) 
 

-2019 16:31 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2019 14:02 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van het kantoor van vml. advocaat  

 Zij kregen notificatiemail bestemd voor  
voor parketnummer  maar  is al een tijd geen 
advocaat meer en het hele kantoor doet geen strafzaken.  
  



De betrokkenheid is geregistreerd op -2019 door . 
Dat is een OM medewerker.  
  
Betrokkenheid is verwijderd door mij per heden. 
 
De vergissing is duidelijk.  was advocaat, maar reeds 
sinds medio 2015 van het tableau geschrapt.  heeft als 
‘gemachtigde’ iets in dit dossier willen doen en heeft daartoe de 
stukken opgevraagd bij het parket.  
  
Als dit überhaupt al kan, dan kan dit nooit via GPS omdat de 
(inmiddels trouwens correct geregistreerde) gewone machtiging 
nooit een ‘abonnementsverstrekking’ ten gevolge heeft. De 
‘gemachtigde’ is immers geen advocaat en een koppeling tussen 
GPS en MIJN STRAFDOSSIER kan dus niet aan de orde zijn.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij  
te verwijderen.  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. verdere 
herstelacties te laten verrichten. 
 

-2019 18:48 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 
(gezien tijdstip niet meer gebeld) 
 

-2019 16:43 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

-2019 16:43 [GMT +2:00]   
Sender: nl 
Date sent:  2019 3:56 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  : Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  
 



Geachte heer/mevrouw, 
 
Inmiddels vandaag een 2e email ontvangen (zie hieronder). 
 
Heb vandaag reeds telefonisch aan jullie doorgegeven dat  

 sinds enkele jaren niet meer bij ons kantoor werkzaam 
is. Kunt u dit corrigeren? 
 
Van @rechtspraak.nl [mailto @rechtspraak.nl] 
Verzonden:  2019 15:05 
Aan:  
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  mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden 
toegang te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel 
voor u als door u gemachtigde personen zichtbaar. 
 
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. Het loket is in principe zeven dagen per week, 
24 uur per dag te benaderen. 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen 
verwijzen wij u graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuu 





Ik heb de betrokkenheid verwijderd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om eventuele verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

-2019 16:47 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link: 

 
 

-2019 14:24 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen Straf FB. 
 

-2019 14:19 [GMT +2:00]  
  

@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
  
Parketnummer beginnend met  komt niet voor in het gps 
systeem, wel in mijn strafdossier staat meneer vermeld onder het 
parketnummer. 



Eerstelijns 
melding 

201
9 -

 
14:4

7 Advocaten Vraag 

-2019 14:47 [GMT +2:00] , 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :     
Naam Advocaat    :   en Broer  
A-Nummer            :    Broer is   
 
Meneer heeft een broer die op hetzelfde kantoor 
werkt. 

-2019 14:55 [GMT +2:00]   
Was al een melding van. Zie  
 

-2019 14:47 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
Meneer heeft een broer die op hetzelfde kantoor werkt. Nu was 

 met geboortedatum  Maar gekoppeld 
moet worden  met geboortedatum  Ik heb 
terplekke met meneer bedacht dat hij in het vervolg zijn 
geboortedatum erbij zet.  Ik zie in GPS dat de juiste nog niet is 
gekoppeld. Graag de juiste koppelen en dossier overnieuw 
verzenden.    



Eerstelijns 
melding 

201
9- -

 
16:0

5 Advocaten Vraag 

-2019 16:05 [GMT +2:00]   
Sender: .nl 
Date sent:  2019 3:56 PM 
To: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
Subject: FW: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Inmiddels vandaag een 2e email ontvangen (zie 
hieronder). 
 
Heb vandaag reeds telefonisch aan jullie 
doorgegeven dat  sinds enkele 
jaren niet meer bij ons kantoor werkzaam is. Kunt 
u dit corrigeren? 
 
Van @rechtspraak.nl 
[mailto @rechtspraak.nl] 
Verzonden:  2019 15:05 
Aan:  
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  
mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om 
alleen bevoegden toegang te verlenen. De zaken 
die getoond worden zijn zowel voor u als door u 
gemachtigde personen zichtbaar. 
 
Vier weken na het downloaden van het volledige 
dossier, en anders zes maanden nadat er voor het 

-2019 16:39 [GMT +2:00]   
zie  Deze melding sluiten. 



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. Het loket is in principe 
zeven dagen per week, 24 uur per dag te 
benaderen. 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor 
verdere vragen verwijzen wij u graag naar onze 
website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advoc
atuur/45 of u kunt contact opnemen met het 
Rechtspraak Servicecentrum via één van de 
onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon:     088-  
-  Twitter:       
https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
-  Facebook:  
https://www.facebook.com/rechtspraak 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de 
rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere 
colleges vindt u op www.rechtspraak.nl. 



Tweedelij
ns 
melding 

201
9- -

 
16:3

3 Advocaten 
Veiligheidsincid
ent 

-2019 16:33 [GMT +2:00]  
  

medewerkster van  
 

belt over het toezenden van een procesdossier 
per mail, groot 1200 pagina's 
gericht aan  

 is niet meer de behandelend 
advocaat. Dat is  
 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer     :   
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :   
 
moet volgens aanmelder naar  

  

-2020 14:24 [GMT +1:00]   
Mail Openbaar Ministerie ontvangen met betrekking tot de 
afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
Het probleem  is 
verholpen en eind  2019 opgeleverd in release  
 

-2019 10:24 [GMT +2:00]   
Er is informatie toegevoegd aan je melding met nummer 

 
   
Toevoeging:  
We hebben dit issue onderzocht en hiervan een problem 
gemaakt. We proberen deze met voorrang op te laten pakken. het 
problem  nummer is   
  
Omschrijving melding:  

 Mijn Strafdossier - datalek  
 

-2019 16:30 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2019 14:49 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 11:53 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

-2019 11:51 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat ,  Hij kreeg 
notificatiemail voor dossier , maar is als geruime tijd 
niet meer de behandelend advocaat.  
  
Sinds -2019 (datum van mutatie) is  echter 



ontkoppeld.  
  
Het is mij thans een raadsel hoe het kan dat er toch stukken 
verstuurd worden.  
  
Graag routeren naar GPS AB om uit te zoeken wat hier fout gaat 
en dit ook terugkoppelen (zal ik ook per mail verzoeken). Tevens 
verzoek om daadwerkelijk het abonnement stop te zetten. 
  
Daarna (na evt. herstel door GPS AB) graag routeren naar MIJN 
STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaat te 
verwijderen.  
  
Bovendien zal ik dit ook naar het datalekkenteam van de 
rechtbank Limburg sturen zodat ergens in elk geval dit probleem 
landt. 
 

-2019 16:42 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 
Zowel als  zijn gekoppeld aan dit dossier. 
Graag  verwijderen. In GPS is alleen  aangevinkt. 
 

-2019 16:33 [GMT +2:00]   
@KEI-KAMER: graag doorzetten naar FB 
 

-2019 16:33 [GMT +2:00]   
ik heb mw bedankt voor de melding en gezegd dat ik het in orde 
ga maken; gewaarschuwd dat zij nog wel meldingen kan 
verwachten de komemde weken 
omdat mijn GPS het niet doet heb ik de zaak niet gecontroleerd 





@RSC, graag terugkoppelen. 
 

-2019 16:35 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2019 16:29 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2019 16:27 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

-2019 15:58 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat ,  Hij kreeg 
notificatiemail voor dossier  maar is al geruime tijd 
niet meer de behandelend advocaat.  
  
Sinds -2019 (datum van mutatie) is  echter 
ontkoppeld.  
  
Het is mij thans een raadsel hoe het kan dat er toch stukken 
verstuurd worden.  
  
gaarne routeren naar GPS AB om uit te zoeken wat hier fout gaat 
en dit ook terugkoppelen (zal ik ook per mail verzoeken). Tevens 
verzoek om daadwerkelijk het abonnement stop te zetten. 
  
Daarna (na evt. herstel door GPS AB) gaarne ook naar MIJN 
STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaat te 
verwijderen.  
  
Bovendien zal ik dit ook naar het datalekkenteam van de 
rechtbank Gelderland sturen zodat ergens in elk geval dit 
probleem landt. 



 
-2019 15:42 [GMT +2:00]   

KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

  
 
Link: 

 
 

-2019 15:29 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve doorzetten naar FB - Straf om advocaat  

  te verwijderen. 
 

-2019 15:24 [GMT +2:00]   
※ 

.JPG 
 

-2019 15:07 [GMT +2:00]  
  

@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
In GPS staat Raadsheer   in mijn 
strafdossier staat   en  

 





Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten 
registeren. 
 
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2019 12:23 [GMT +2:00]   
 (06- ) telefonisch geïnformeerd 

 
-2019 10:29 [GMT +2:00]   

@ KCC  - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank 
je wel. 
 

-2019 10:27 [GMT +2:00]  
  

@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
In het verstrekking portaal staat  
ook in GPS is deze mevrouw gekoppeld aan deze zaak. 

 is niet meer te vinden in het portaal. 





Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten 
registeren. 
 
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2019 11:17 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank 
je wel. 
 

-2019 11:07 [GMT +2:00]   
@KEI: gelieve doorzetten naar FB - Straf met het verzoek  

 uit de zaak  te verwijderen. 



Tweedelij
ns 
melding 

201
9-

 
12:2

3 Advocaten 
Veiligheidsincid
ent 

-2019 13:24 [GMT +2:00] 
  

Advocaat onterecht gekoppeld aan strafdossier. 
Geen stelbrief bekend in GPS. 
 
Parketnummer:   
BAR-nummer advocaat:  
Naam advocaat:  
 

-2019 12:23 [GMT +2:00]   
Mails digitaal verstrekt in strafzaken maar ik doe 
helemaal geen strafzaken.... 

-2019 13:04 [GMT +2:00]   
Geachte mevrouw  
 
U hebt onlangs contact gehad met het Rechtspraak 
Servicecentrum over "Onterecht dossier ontvangen". Uw melding 
is bij ons geregistreerd onder nummer  
 
Hierbij deel ik u mee dat u inzake  niet meer bent 
gekoppeld aan dit dossier. U ontvangt geen e-mails meer met 
betrekking tot deze zaak. 
 

-2019 13:00 [GMT +2:00]   
@RSC: S.v.p. afsluiten volgens afspraak. 
 

-2019 11:23 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij desbetreffende advocaat. 
 

-2019 16:56 [GMT +2:00]   
@Mijn strafdossier graag stuk verwijderen 
 
daarna zal het RSC de melding zelf sluiten. 
 

-2019 16:02 [GMT +2:00]   
Gaarne melding routeren naar mijn strafdossier, de gebruiker 
heeft de verkeerde raadsman direct verwijderd en de juiste 
advocaat geregistreerd. Advocaat  
Ik heb een email verzonden naar Datalek (Rechtbank Midden-
Nederland) @rechtspraak.nl> 
 
Nadat het team van mijn strafdossier de stukken heeft verwijderd 
dan kan de melding worden gesloten. 
 

-2019 14:19 [GMT +2:00]   
   telefonisch ingelicht 
 

-2019 13:25 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag deze melding doorsturen naar Straf FB. 
 



-2019 12:52 [GMT +2:00]   
@Kei kamer 
 

-2019 12:50 [GMT +2:00]   
Sender .nl 
Date sent:  2019 12:21 PM 
To: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Stukken toegevoegd aan strafdossier 

 voor advocaat  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
※ 
image002.jpg 
 
Dit e-mailbericht is verstuurd door  

. 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. 
 

, , 
 ingeschreven bij de KvK te  onder nr. 

 
 
Van: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 



Verzonden:  2019 10:55 
Aan .nl 
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: 
- 010 - Verdachtegegevens 
- 080 - Preventieve 
- 020 - Procesdossier  
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het 
advocatenportaal  mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden 
toegang te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel 
voor u als door u gemachtigde personen zichtbaar. 
 
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. Het loket is in principe zeven dagen per week, 
24 uur per dag te benaderen.  



Tweedelij
ns 
melding 

201
9- -

 
9:45 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

-2019 09:45 [GMT +2:00]  
  

 
 

 -  ontvangt in 
de bovengenoemde zaak een notificatiemail met 
het bericht dat er stukken klaar staan. Meneer 
ziet de zaak echter niet staan. Uit het 
verstrekkingsportaal blijkt echter dat de stukken 
aan  -  worden 
verstrekt.  
 
Gelieve alleen  - 

 uit de bovengenoemde zaak verwijderen. 

-2019 13:37 [GMT +2:00] :  
 belde terug. Hij was geschrokken, want hij is de juiste 

advocaat.  
Ik heb mijn excuses aangeboden, omdat ik een fout in de e-mail 
heb gemaakt. 
Niet hij, maar de onjuiste advocaat  is ontkoppeld. 
 

-2019 13:04 [GMT +2:00] :  
Geachte  
 
U hebt onlangs contact gehad met het Rechtspraak 
Servicecentrum over "Onterecht dossier ontvangen". Uw melding 
is bij ons 
geregistreerd onder nummer  
 
Hierbij deel ik u mee dat u inzake  niet meer bent 
gekoppeld aan dit dossier. U ontvangt geen e-mails meer met 
betrekking tot deze zaak. 
 

-2019 13:00 [GMT +2:00]   
@RSC: S.v.p. afsluiten volgens afspraak. 
 

-2019 11:27 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat  
 

-2019 15:34 [GMT +2:00]   
Deze Topdeskmelding kan 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 beëindigd in GPS door 
gebruiker  reeds beëindigd 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

-2019 11:56 [GMT +2:00]   
 telefonisch geïnformeerd  



 
-2019 10:17 [GMT +2:00]   

@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank 
je wel. 
 

-2019 09:53 [GMT +2:00]   
@KEI: gaarne via KCC/IVO routeren naar FB Straf voor het 
ontkoppelen van  -  in GPS. 
 

-2019 09:51 [GMT +2:00]   
※ 

.JPG 
 

-2019 09:51 [GMT +2:00]   
※ 

.JPG 



Tweedelij
ns 
melding 

201
9-

 
10:5

5 Advocaten 
Veiligheidsincid
ent 

-2019 10:55 [GMT +2:00]   
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer      
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 
print screen aanwezig van GPS en Mijn 
strafdossier. 

-2019 13:05 [GMT +2:00]   
Geachte  
 
U hebt onlangs contact gehad met het Rechtspraak 
Servicecentrum over "Onterecht dossier ontvangen". Uw melding 
is bij ons 
geregistreerd onder nummer  
 
Hierbij deel ik u mee dat u inzake  niet meer bent 
gekoppeld aan dit dossier. U ontvangt geen e-mails meer met 
betrekking tot deze zaak. 
 

-2019 13:00 [GMT +2:00]   
@RSC: S.v.p. afsluiten volgens afspraak. 
 

-2019 11:30 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat  
 

-2019 15:21 [GMT +2:00]   
Deze Topdeskmelding kan 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 beëindigd in GPS door OM 
gebruiker , deze gebruiker heeft na herstel direct de 
juiste advocaat vastgelegd. 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

-2019 11:56 [GMT +2:00]   
 telefonisch geïnformeerd  

 
-2019 11:08 [GMT +2:00]   

@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. 
Advocaat verwijderen uit Mijn Strafdossier. 
 
In GPS is de juiste advocaat  gekoppeld 



maar in Mijn strafdossier zijn er 2 advocaten gekoppeld  
 (juiste advocaat) 

en  
 

-2019 11:04 [GMT +2:00]   
※ 

.JPG 
 

-2019 10:55 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

201
9- -

 
16:4

0 Advocaten 
Veiligheidsincid
ent 

-2019 16:40 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: Secretaresse geeft 
aan dat  geen straf maar 
arbeidsrechtadvocaat is. 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer      
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
Kan zelf dossier in gps niet oproepen! 

-2019 10:46 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
relatie met verkeerd opgevoerde raadsman is inmiddels 
beëindigd, eveneens is het abonnement afgesloten. 
op -2019 is de juiste raadsman in de zaak geregistreerd 
 
gebruiker  is op de hoogte gebracht  
  
 

-2019 15:50 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 13:06 [GMT +2:00]   
Geachte  
 
U hebt onlangs contact gehad met het Rechtspraak 
Servicecentrum over "Onterecht dossier ontvangen". Uw melding 
is bij ons 
geregistreerd onder nummer  
 
Hierbij deel ik u mee dat  inzake  
niet meer is gekoppeld aan dit dossier. Zij ontvangt geen e-mails 
meer met 
betrekking tot deze zaak. 
 

-2019 13:00 [GMT +2:00]   
@RSC: S.v.p. afmelden volgens afspraak. 
 

-2019 11:32 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat  
 

-2019 10:05 [GMT +2:00]   



Aangemeld bij OM 
 

-2019 09:37 [GMT +2:00]   
In topdesk: 
 
geregistreerd door  op -2019 (medewerker OM) 
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 
 

-2019 09:14 [GMT +2:00]   
 gesproken en geïnformeerd. 

 
-2019 16:48 [GMT +2:00]   

@ KCC - IVO Graag doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 

-2019 16:40 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 





 
Graag  verwijderen. Deze advocaat is 
geschrapt en er is geen stelbrief bekend in GPS. 
 

-2019 13:57 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. kan de 
Advocaat  verwijderd worden uit GPS/mijn 
Strafdossier. 
 

-2019 13:29 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 





@ 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 
  
 

-2019 10:47 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

-2019 10:18 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf om advocaat  

) uit bovengenoemde zaak te verwijderen. 
 

-2019 10:17 [GMT +2:00]   
.JPG※ 

 
-2019 09:48 [GMT +2:00]   

@KEI-Kamer zie verkeerd gekoppelde advocaat 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 78

RSC meldingen 101 - 115



Tweedelijns 
melding 

2019  
12:22 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 12:22 [GMT
+2:00]

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

Parketnummer    : 
 

Naam Advocaat  :  
 

A-Nummer   :  
 

-2019 08:58 [GMT +2:00] 
Dossier verwijdert bij advocaat 

-2019 13:36 [GMT +2:00] 
geregistreerd door  -2019 8:34
updated door  -2019 9:45
medewerkers rechtbank Den Haag

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 

-2019 13:11 [GMT +2:00] 
 - gesproken ( voorgaande niet bereikbaar)

KW-UTRECHT-FB-STRAF

-2019 12:49 [GMT +2:00] 
@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf met het
verzoek om   te
ontkoppelen en   te
koppelen.

-2019 12:46 [GMT +2:00] 
※

JPG 

-2019 12:23 [GMT +2:00] 

De gegevens van de juiste advocaat is 
 



 
-2019 12:22 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2019-  
14:38 Advocaten Vraag 

-2019 14:38 [GMT 
+2:00]  

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

 
Parketnummer     : 

 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 

-2019 14:57 [GMT +2:00]   
  - stelbrief /2019 

 
  - stelbrief /2019 

 
  - stelbrief /2019 

 
-2019 14:53 [GMT +2:00]  
  

Ik heb  teruggebeld en doorgegeven dat 
het 1e dossier weer toegankelijk is en de andere 2 
dossiers niet omdat deze zijn geschoond door het OM. 
 

-2019 14:38 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
 

 heeft zich gesteld voor 2 zaken bij de 
rechtbank Den Haag. Einde van de dag zou dhr. weer bij 
de dig.dossiers kunnen. Feit 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
16:11 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 16:11 [GMT 
+2:00]

  
- Onjuiste advocaat 
gekoppeld 
- Parketnummer: 

 
- Naam en BAR-nummer 
onjuiste advocaat:  

,  
- Naam en BAR-nummer 
juiste advocaat:  

 
  (geen 

stelbrief bekend in GPS) 

-2019 09:57 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
relatie adv - vde is beeindigd miv -19 
data-abonnement is beeindigd miv -19 (8:44) 
juiste adv is inmiddels opgevoerd 
 
uit onderzoek is gebleken dat er last tot toevoeging in 
met eerder genoemde adv. 
het betreft dus geen fout opgevoerde adv door OM 
 

-2019 07:22 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

. Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 11:16 [GMT +2:00]   
Mail verstuurd naar OM om melding in behandeling te 
nemen. 
 

-2019 10:58 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat  
 

-2019 09:39 [GMT +2:00]   
created by  op -2019 8:27 (medewerker 
OM)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 



   
 

-2019 16:11 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO: graag deze melding doorsturen naar FB Straf 
en evt. het OM. 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
10:50 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 10:50 [GMT 
+2:00]   
Advocaat geeft aan dat 
er nieuwe stukken zijn 
toegevoegd aan 
Parkernummer:

 Echter horen 
deze nieuwe stukken 
niet in deze dossier 
thuis. 
Advocaat wil graag deze 
eruit hebben en 
geïnformeerd worden of 
hij wel of geen nieuwe 
stukken heeft 
toegevoegd gekregen. 
 
Gaat om: Rapport(en) 
van de 
kinderbescherming. 
Parketnr:  

 

-2019 14:10 [GMT +2:00]   
Doorgeven aan de secretaresse. 
 

-2019 13:43 [GMT +2:00]   
Het OM heeft de melding afgesloten met de volgende 
toelichting: 
 
Het document met DMS - nummer  hebben 
we verwijderd uit GPS. 
 
Graag terugkoppelen 
 

-2019 13:42 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Het document met DMS - nummer  hebben 
we verwijderd uit GPS. 
 

-2019 17:10 [GMT +2:00]   
Betreffende document kan niet meer door de advocaat 
gedownload worden. 
 

-2019 19:10 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 12:17 [GMT +2:00]   
Routering: 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER (Alleen als FB dit aangeeft) 
 
Link:  
 
 
Aangemeld bij DVOM 
 

-2019 11:03 [GMT +2:00]   
In  is op -2019 een niet bij dat dossier 
behorend document gevoegd.  



 
Het was me aanvankelijk niet helemaal duidelijk om welk 
document het nu precies ging. Ik heb gebeld met het 
kantoor van  Uiteindelijk blijkt het te gaan om 
docnr  Uitkomsten basisonderzoek en 
strafadvies. Dit document bevat weliswaar het 
parketnummer maar dit is in het stuk zelf een kennelijke 
misslag want het stuk gaat op zich niet over deze 
verdachte maar over iemand anders.  
 
dit levert wel een datalek op. Ik kan echter niet zien wie 
het document heeft toegevoegd, rechtbank of OM.  
 
 
Gaarne doorzetten naar DVOM/i: 
 
Graag het document verwijderen.  
 
Tevens graag aangeven waar het document aan het 
dossier is toegevoegd (OM of rechtbank). 
 
@KCC: tevens graag deze melding doorzetten naar MIJN 
STRAFDOSSIER om bij dit document 
daadwerkelijk uit het dossier van de advocaat te halen, 
voor zover nog mogelijk, want volgens mij heeft de 
advocaat het document al gedownload. 
 

-2019 10:59 [GMT +2:00]   
@ KCC - Ivo Graag deze melding doorzetten FB - STRAF.  
 
@ FB - Straf Kunnen jullie het stuk  Rapport(en) van de 
kinderbescherming verwijderen? Als jullie het 
betreffende stuk niet kunnen verwijderen horen wij dit 
graag. Alvast bedankt. 
 

-2019 10:50 [GMT +2:00]   
Het is mij niet gelukt telefonisch op te lossen. Graag 



doorzetten en als eea bekend is advocaat terug bellen. 
Dank. 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
14:07 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 14:07 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
Notificatie mail 
ontvangen voor 
advocaat  is 
al 4 jaar niet meer 
werkzaak bij  

 Zij zijn geen 
strafadvocaten.  
 
Parketnummer     : -

 
Naam Advocaat    :  

 
A-
Nummer            :  
 
Kantoorgegevens: 
Naam 

 
BAR-nummer  

 
 (per -

2013) 
Telefoonnummer 

 

-2019 17:25 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
relatie verdachte-raadsman is beëindigd 
het abonnement voor de raadsman is beëindigd 
 
gebruiker staat in gps als GFR (griffier) voor AR Limburg 
 

-2019 14:41 [GMT +2:00]   
Gesprek is doorgegeven aan  Dit om meer duidelijk 
te krijgen over communicatie nieuwe werkwijze. Zodra 
melding op RSC staat kan deze door ons worden 
opgepakt. 
 

-2019 12:01 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij betreffende advocaat . 
 

-2019 18:23 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 17:08 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM. 
 

-2019 15:51 [GMT +2:00]   
geregistreerd door  op -2019 10:36 
(medewerker OM) 
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 
 

-2019 15:18 [GMT +2:00]   
 gebeld om te melden dat de melding als 

veiligheidsincident is geregistreerd. 
 

-2019 15:10 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER (Alleen als FB dit aangeeft) 
 

-2019 14:36 [GMT +2:00]   
@ KCC -IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - 
Straf. Alvast bedankt! 
 

-2019 14:07 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding 2019-  9:11 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 09:11 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 
 
mevrouw doet geen 
strafzaken 

-2019 14:12 [GMT +2:00]   
 is vrij vandaag. Doorgeven aan een 

collega. 
 

-2019 14:11 [GMT +2:00]   
In mijn strafdossier is de advocaat verwijderd  
 

-2019 19:08 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 12:37 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

-2019 12:05 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat  
 

-2019 14:06 [GMT +2:00]   
Dubbel gemeld  Straf: Verkeerde 
advocaat gekoppeld / datalek 
 

-2019 10:59 [GMT +2:00] :  
geregistreerd door  op -2019 16:23 
medewerker OM  
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 



 
-2019 10:23 [GMT +2:00]   

 gesproken ! 
 

-2019 09:19 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB -
STRAF. Dank je wel.  
 
@ FB - straf De advocaat   is 
onterecht gekoppeld. 
 

-2019 09:11 [GMT +2:00]   
wanneer dit opgelost is wil meneer graag een email van 
ons ontvangen.  
 
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2019-  
13:26 Advocaten Vraag 

-2019 13:26 [GMT 
+2:00]  

:  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat  

ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-
Nummer            :   

-2019 14:07 [GMT +2:00]  
  

Advocatenkantoor gebeld en telefonisch doorgegeven 
dat deze melding al bij het RSC is gedaan en dat eraan 
wordt gewerkt. 
 

-2019 14:05 [GMT +2:00]   
Dubbel gemeld  Straf: Verkeerde 
advocaat gekoppeld / Datalek 
 

-2019 13:27 [GMT +2:00]  
  

Ik heb in GPS gekeken, maar er verschijnt een 
foutmelding. Hierdoor kan ik niet zien wie de juiste 
advocaat is. 
 

-2019 13:26 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat  verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier en advocaat  te 

 toevoegen als behandelend advocaat?  
 
 
  



Tweedelijns 
melding 2019-  9:47 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 09:47 [GMT 
+2:00]  

  
Datalek Parketnr.  

 
 

is geen advocaat meer 
maar het dossier is voor 
hem bedoeld volgens de 
notificatiemail. 

 van 
het advocatenkantoor 
met Anr.  heeft 
datalek ontvangen.  
Dit dossier is niet voor 
hun bedoeld. 

-2019 12:37 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
De relatie tussen vde en adv is beëindigd. 
Het data-abonnement is beëindigd. 
In de zaak is inmiddels een nieuwe adv toegevoegd. 
 

-2019 09:14 [GMT +2:00]   
@KEI mag na de klant te hebben geïnformeerd worden 
gesloten.  
 
(In samenhang met KCC IVO  besproken). 
 

-2019 16:06 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, staat melding nog terecht bij jullie? Volgens 
mij kan deze naar RSC voor verdere afronding. 
 

-2019 14:41 [GMT +2:00]   
Gesprek is doorgegeven aan . Dit om meer duidelijk 
te krijgen over communicatie nieuwe werkwijze. Zodra 
melding op RSC staat kan deze door ons worden 
opgepakt. 
 

-2019 12:20 [GMT +2:00] :  
Dossier verwijdert bij advocaat  
 

-2019 08:18 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 
 

-2019 12:58 [GMT +2:00]   
zojuist aangemeld bij DVOM 
 

-2019 11:30 [GMT +2:00]   
geregistreerd door  op -2019 13:04 
(Medewerker OM)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 
 

-2019 10:48 [GMT +2:00]   
 

KW-UTRECHT-FB-STRAF  gebeld met 
aanmelding) 
 

-2019 10:37 [GMT +2:00]   
@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf met het 
verzoek om alleen  te 
koppelen aan deze zaak. Bij het verzenden van de 
notificatiemail gaat het mis omdat de kantoren van 

 bijna de identieke adressen hebben.   
 

-2019 10:33 [GMT +2:00]   
※ 

JPG 
 

-2019 10:33 [GMT +2:00]   
※ 
Strafzaak.JPG 
 

-2019 10:32 [GMT +2:00]   
Sender:  
Date sent:  2019 10:27 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  



is digitaal verstrekt aan advocaat  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Afdeling Secretariaat 

 
 
※ 

 
 
Kantoor  |  
Telefoon:  
Kantoor  |  | 
Telefoon:  

nl | nl 
 
De Maatschap  is ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer . De 
Maatschap  is de enige 
opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze 
werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden 
zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van 

, waarin een beperking van 
aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die 
zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te 
Maastricht en Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd 
op nl en worden op verzoek 
toegezonden. 
 
The Partnership  is registered with 
the Commercial Register under number  The 
Partnership  is the exclusive contracting party 
in respect of all commissioned work. This work and all 
legal relations with third parties shall be governed by the 
General Term of  which include a 
limitation of liability. The Terms, which have been filed 
with the District Court at Maastricht and Amsterdam, 
may be consulted at nl and will be 



forwarded upon request. 
 
Disclaimer: 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan 
persoonlijke of vertrouwelijk 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 
ge 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
11:54 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 11:54 [GMT 
+2:00]   
Er zijn waarschijnlijk 
verkeerde stukken 
toegevoegd in mijn 
strafdossier met het 
parketnummer 

 
Ik stuur u zo even een e-
mail waarin ik het 
precies uitleg aan u. 

-2019 11:45 [GMT +2:00]   
 bericht. Melding kan worden afgemeld. 

 
-2019 09:23 [GMT +2:00]   

Document is verwijderd bij dossier. 
 

-2019 19:22 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 16:25 [GMT +2:00]   
aangemeld bij DVOM. 
 

-2019 16:08 [GMT +2:00]   
In  is op -2019 een niet bij dat dossier 
behorend document gevoegd. 
 

. Dit levert wel een datalek op. Ik kan echter 
niet zien wie het document heeft toegevoegd, rechtbank 
of OM. 
 
Gaarne doorzetten naar DVOM/i: 
 
Graag het document verwijderen. 
 
Tevens graag aangeven waar het document aan het 
dossier is toegevoegd (OM of rechtbank). 
 
@KCC: tevens graag deze melding doorzetten naar MIJN 
STRAFDOSSIER om bij  dit document 
daadwerkelijk uit het dossier van de advocaat te halen, 
voor zover 
nog mogelijk, want volgens mij heeft de advocaat het 
document al gedownload. 
 

-2019 13:59 [GMT +2:00]   
Link: 



 
 
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 
Gebeld met  en deze geinformeerd mbt 
deze melding. 
 

-2019 13:17 [GMT +2:00]   
@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf voor het 
verwijderen van de documentnaam (titel) Stelbrief  

 d.d. -2019 met documentennummer 
 De inhoud hiervan heeft betrekking op een 

andere zaak met parketnummer   
 en met een andere mededeling dan een 

stelbrief. Zie screen shot GPS inhoud document. 
 

-2019 13:11 [GMT +2:00]   
※ 

JPG 
 

-2019 12:54 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer zie ingekomen melding betreffende data lek. 
 

-2019 12:49 [GMT +2:00]   
Sender: nl 
Date sent: , 2019 12:14 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:            Parketnr. 

 
 
Parketnummer  
Digitale strafdossier 
 
Ter bevestiging van het telefonisch onderhoud. 
Ik treed als raadsman op in de strafzaak  
 



[1] 
In het vandaag gedownloade dossier: 
onder: 090 - Correspondentie 
bestand: Stelbrief  d.d. -2019-

 
 
[2] 
Dat bestand met die naam is geen stelbrief van  
Dat bestand is inhoudelijk een bericht 150 Sv, in de zaak 
parketnummer  
En over een andere verdachte en voor een andere 
advocaat. 
 

 
-advocaat- 
▪ 

                 |  advocaat 
kantoor                |     │  

   │    │  NL 
telefoon               |   
mobiel                  |   
e-mail                   |  nl 
▪ 
De informatie in dit bericht en aangehechte bijlagen is 
vertrouwelijk, valt onder het beroepsgeheim van een 
Nederlandse advocaat en is uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Bericht en bijlagen bevatten persoonlijke 
en vertrouwelijke informatie. Kennisname, gebruik en/of 
openbaarmaking c.a. is verboden. Indien u dit bericht 
ontvangt, maar niet de geadresseerde bent, wilt u dan 

 | advocaat daarover bericht doen en vervolgens 
het bericht & de bijlagen uit uw systemen verwijderen. 
Aan de inhoud van dit bericht en bijlagen kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
▪ 
 

-2019 11:54 [GMT +2:00]   



In afwachting op de e-mail van  
 



Tweedelijns 
melding 2019-  9:30 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 09:30 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  

 

-2019 12:09 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld 
en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
relatie adv>vde is beëindigd per -2019, het data-
abonnement is hierdoor ook afgemeld. 
nieuwe adv is inmiddels geregistreerd 
 
gebruiker  op de hoogte gebracht per mail  
  
 

-2019 12:36 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

. Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 11:51 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld. 
 

-2019 11:44 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2019 09:29 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij desbetreffende advocaat  
 

-2019 12:13 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij 
RSC een telefoontje binnenkwam van advocaat  

, . Hij kreeg notificatiemail voor dossier met 
parketnummer  maar kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is op -2019 geregistreerd door 

, een OM medewerker. 
  
Op -2019 is de betrokkenheid al beeindigd en de 
juiste geregistreerd.  



  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. verdere 
herstelacties te laten verrichten.  
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij 
RSC een telefoontje binnenkwam van advocaat  

, . Hij kreeg notificatiemail voor dossier met 
parketnummer  maar kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is op -2019 geregistreerd door 

 een OM medewerker. 
  
Op -2019 is de betrokkenheid al beeindigd en de 
juiste geregistreerd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. verdere 
herstelacties te laten verrichten. 
 

-2019 10:37 [GMT +2:00]   
 

KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

  ma t/m do aanwezig 
  di t/m vr 

aanwezig 
  ma, di ,do en vr aanwezig 

Indien niemand opneemt dan  bellen -
 

 
Niemand bereikbaar ) 
 

-2019 09:55 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf met het 



verzoek om alleen  -  
uit deze zaak te ontkoppelen. 
 

-2019 09:52 [GMT +2:00] :  
※ 

JPG 
 

-2019 09:52 [GMT +2:00]   
※ 

.JPG 
 

-2019 09:30 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding 2019-  9:51 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 09:51 [GMT 
+2:00]  

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

  
Naam Advocaat    :  

  
A-Nummer            : 

 

-2019 10:07 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat 

 
 

-2019 13:17 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij 
RSC een telefoontje binnenkwam van advocaat  

,  Zij kreeg notificatiemail voor dossier 
met parketnummer  maar kent dat dossier 
niet.  
  
De betrokkenheid is op -2019 geregistreerd door 

 een juridisch medewerker van rechtbank 
Amsterdam. Dit was ook de griffier van de zitting  
  
OP -2019 heb ik de betrokkenheid beeindigd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Ik heb de betreffende medewerker geinformeerd over 
deze melding zodat evt. verdere herstelacties kunnen 
worden verricht. 
 

-2019 16:01 [GMT +2:00]   
@FB:  belt opnieuw; zij krijgt net een 
notificatiemail met de mededeling dat het dossier 
beschikbaar is gesteld. In GPS is  nog steeds 
gekoppeld. Onduidelijk is waarom  ooit is 
gekoppeld. 
 

-2019 10:37 [GMT +2:00]   
 

KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
1e   ma t/m do aanwezig 
2e   di t/m vr 
aanwezig 



  ma, di ,do en vr aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  bellen 

 
 
Niemand bereikbaar (Ook  niet) 
 

-2019 10:07 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf met het 
verzoek om alleen  -  uit deze 
zaak te ontkoppelen. 
 

-2019 10:06 [GMT +2:00]   
※ 

JPG 
 

-2019 10:00 [GMT +2:00]   
※ 

JPG 
 

-2019 09:51 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
15:19 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 09:49 [GMT 
+2:00]

  
Strafdossier aan onjuiste 
advocaat verstrekt. 
 
Onjuiste advocaat: 

 -  
 

Geen stelbrief bekend in 
GPS 
 

-2019 15:19 [GMT 
+2:00]   
Datalek Strafdossier 
stuurt u even de 
gegeven en wie het 
volgens u wel moet zijn 
bij uw kantoor 

-2019 09:44 [GMT +2:00]   
Teruggekoppeld aan  Ze gaat het verder 
bespreken en indien nodig contact opnemen met CVOM. 
 

-2019 09:14 [GMT +2:00]   
Terugbelverzoek neergelegd. 
 

-2019 15:18 [GMT +2:00]   
Mag terug naar RSC.  
 
Het is me niet duidelijk waarom het kantoor naar RSC 
heeft gebeld maar dit is eigenlijk niet echt een 
datalekgeval.  
 

 doet misschien geen strafzaken maar is door 
het indienen van het verzet tegen de strafbeschikking wel 
betrokken geraakt in deze zaak. Daarom ook heeft het 
CVOM deze betrokkenheid geregistreerd.  
 
Eigenlijk moet  even contact opnemen met het 
CVOM. Dan kunnen ze daar de aanpassing doen. (en de 
betrokkenheid van dus ook beeindigen). Maar 
dit is geen datalek. 
 

-2019 09:46 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO: graag doorsturen naar FB Straf. Ik zie geen 
stelbrief in GPS. 
 

-2019 15:56 [GMT +2:00]   
@ Kei kamer 
 

-2019 15:47 [GMT +2:00]   
Sender: nl 
Date sent:  2019 3:24 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  



 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Het dossier met parketnummer   is door u 
op naam van  gezet.  
doet echter geen strafzaken. Zou u dit op naam van  

 van ons kantoor willen zetten? Zijn BAR 
nummer is  
 
Alvast bedankt voor de moeite. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

tel.  
fax.  

nl 
 

-2019 15:19 [GMT +2:00]   
Stuurt u even de gevraagd email met gegevens en dan 
gaan we er mee aan de slag 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
12:11 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 12:11 [GMT 
+2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  

 
 

) 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 
 

 Andere  
  

 
 is de juiste 

advocaat, die gekoppeld 
hoort te zijn. 

nl 
 

-2019 11:22 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld 
en gereed. 
  
 Toelichting  afhandeling:  
 
  relatie adv > vde is beëindigd per -19, hierdoor is 
ook het 
  abonnement vervallen;  gebruiker  via de 
mail op de hoogte gebracht  
    
 

-2019 11:50 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld. 
 

-2019 10:10 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat 

 
 

-2019 07:25 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 17:49 [GMT +2:00]   
aangemeld DVOM 
 

-2019 15:56 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij 
RSC een telefoontje binnenkwam van advocaat  

  Hij kreeg notificatiemail voor dossier 
met parketnummer  maar kent dat dossier 
niet.  
  
De betrokkenheid is op ` -2019 geregistreerd door 

 een OM medewerker. Op 2019 is de 
betrokkenheid echter al beeindigd en de juiste  
geregistreerd, door    



  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt verdere 
herstelacties te (laten) verrichten. 
 

-2019 13:18 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO: graag doorsturen naar FB Straf. Alvast 
bedankt. 
 

-2019 13:13 [GMT +2:00]   
Mevrouw het meldingsnummer wel gegeven. 
 

-2019 12:11 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
11:16 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 11:16 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 
 
Meneer is sinds  
2019 geen advocaat 
meer. 

-2019 13:54 [GMT +2:00]   
De stukken zijn verwijderd. 
 

-2019 07:22 [GMT +2:00]   
Eerst gerouteerd naar MIJN STRAFDOSSIER. 
Na verwijdering stukken s.v.p. melding retour naar KCC. 
Daarna routeren naar RSC. 
 

-2019 16:31 [GMT +2:00]   
graag terug naar RSC 
 
Het kan zijn dat  geen advocaat meer is. maar 
het gaat hier om een jeugdzaak met een bijzondere tul.  
 
Gezien het feit dat deze behandeld moet gaan worden, 
zou  vervangen moeten gaan worden.  
 
maw: de betrokkenheid kan worden beeindigd (heb ik nu 
gedaan) en  vervangen. Maar van een datalek is 
hier op dit moment (nog) geen sprake. 
 
Het kantoor kan het beste contact opnemen met de 
veroordeelde om af te stemmen of zij veroordeelde zelf 
nog zullen bijstaan en of er vervanging moet worden 
geregeld.  
 
Tevens graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER zodat bij 

 de stukken kunenn worden verwijderd VANAF 
-2019 

 
-2019 15:07 [GMT +2:00]   
 telefonisch geinformeerd 

 
-2019 14:02 [GMT +2:00]   

@KCC IVO, graag melding verder oppakken 
 

-2019 12:07 [GMT +2:00]   
l 



 
-2019 11:16 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
14:06 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 14:06 [GMT 
+2:00]   
Datalek in strafzaak 

-2019 16:16 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
het document heeft de indicatie verwijderen "J" gekregen 
en zal bij een eerst volgende batch worden verwijderd. 
document is voorzien van een barcode en deze is 
ingescand door , gewaarmerkt door om-
medewerker (en naar de prullenbak verplaatst) 
 

-2019 19:47 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2019 17:01 [GMT +2:00]   
aangemeld DVOM 
 

-2019 16:55 [GMT +2:00]   
Graag routeren naar GPS AB 
beoordeeld IVO -2019 Fw 
 
In de zaak  zit een document met 
docnrmmer   
 
Dit nummer is in het abonnement naar MIJN 
STRAFDOSSIER meegenomen. 
 
dit document is aan ZM zijde niet in de DMS terug te 
vinden. Vml staat dit document bij OM n de prullenbak.  
 
graag geheel uit het dossier verwijderen en tevens ook de 
datalekprocedure verder doorlopen. 
 

-2019 17:04 [GMT +2:00]   
Betreft document "Werkkopie - Correspondentie 
bestemd voor OM" met documentnummer  
 

-2019 15:29 [GMT +2:00]   



graag naar MIJN STRAFDOSSIER 
 
Dit is wel heel summier. Om welk document gaat het 
hier? Ik zie geen documenten die gericht zijn aan  

en ik kan niet in MIJN STRAFDOSSIER kijken.  
 
Kunnen jullie zien of er iets in het abonnement zit wat er 
niet hoort, zoals beschreven door deze advocaat? 
 

-2019 15:23 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, graag verder oppakken. 
 

-2019 14:29 [GMT +2:00]   
@ KEI >>> IVO 
 

-2019 14:23 [GMT +2:00]   
Sender: nl 
Date sent:  2019 2:13 PM 
To: @rechtspraak.nl'" @rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
In onze zaak /OM met parketnr.  
is een brief toegevoegd die gericht is aan  
Deze naam is bij ons onbekend. 
 
met vriendelijke groet, 
 

 
 
※ 
 

 
 

 
T  
F  
 
Disclaimer. De afzender sluit elke aansprakelijkheid uit in 



verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig 
overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan dit 
bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit 
bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien 
dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u de 
inhoud van dit bericht te vernietigen. Op al onze 
overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene 
voorwaarden en het privacyreglement. 
 
Van: @rechtspraak.nl 
[mailto: @rechtspraak.nl] 
Verzonden:  2019 08:58 
Aan: |  
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 map: 
- 090 - Correspondentie 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het 
advocatenportaal  mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen 
bevoegden toegang te verlenen. De zaken die getoond 
worden zijn zowel voor u als door u gemachtigde 
personen zichtbaar. 
 
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. 
Het loket is in principe zeven dagen per week, 24 uur per 
dag te benaderen. 



 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere 
vragen verwijzen wij u graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuur/45 
of u kunt contact opnemen met het Rechtspraak 
Servicecentrum via één van de onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon:     088-  
-  Twitter:       https://www.twitter.com/R 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 79

RSC meldingen 116 - 130



Eerstelij
ns 
melding 

201
9-

 
11:5

7 Advocaten Vraag 

2019 11:57 [GMT +2:00]   
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
Krijgen notificatie mails maar de advocaat werkt hier niet.  
 
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2019 11:57 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
 
http://lat.rechtspraak.minjus.nl/AdvocaatDetail/Details?bar
Nummer=  
 
advocaat keizer is geschrapt uit LAT. De advocaat gaat eerst 
bellen naar het OM Zoe doet hij dit altijd. 
 
Als het niet lukt belt hij terug mijn naam doorgegeven. 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
16:2

4 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 09:07 [GMT +2:00]   
Zoals ik u reeds mededeelde is  sinds 2011 
niet meer bij  
werkzaam. 
De juiste advocaat is dus  van 

 
 

  
 

advocaat geschrapt 
 

-2019 16:24 [GMT +2:00] ,:  
Sender: @rechtspraak.nl 
Date sent: , 2019 3:56 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 
< @rechtspraak.nl> 
Subject: FW: Strafdossier is digitaal verstrekt 
aan  BAR-
nummer  / doorgfestuurd naar LSD 
 
Goedemiddag, 
 
Zoals zojuist telefonisch afgesproken: zie onderstaande 
mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Medewerker Administratie 
 
CIS Team 
Kamer  
088-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: Ma tm vr (even wkn), Di tm vr (oneven wk 
 
※ 

2019 15:56 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
relatie adv > vde is door zm beëindigd, hierdoor is ook het 
data-abonnement beëindigd 
 
door het OM is inmiddels de juiste  
toegevoegd. 
 

2019 15:30 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
 
Registratie ICT-melding 

  
 
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
   
  
Samenvatting melding:  
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij het verzoek onderstaande melding in behandeling te 
nemen. 
 
Aanmelderskaart: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Korte omschrijving: 
Mijn strafdossier - datalek verkeerde advocaat gekoppeld 
 



 
※ 
 
Van:   
[mailto  
Verzonden:  2019 15:36 
Aan: strafrechtrb Amsterdam (Rechtbank Amsterdam) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  
doorgfestuurd naar LSD 
 
Geachte , 
 
In aansluiting aan het telefonisch onderhoud van zojuist 
zend ik u hierbij onderstaande mail van 

@rechtspraak.nl. 
aan  Inmiddels zijn door ons meerdere van 
deze mails ontvangen. 
 
Ik denk echter dat deze mailzendingen op een vergissing 
berusten. 
 
Zoals ik u reeds mededeelde is  sinds 2011 
niet meer bij  
werkzaam. 
 
Tevens is  niet in het zoeksysteem "zoek 
advocaat" van de Nederlandse Orde van Advocaten terug te 
vinden. 
 
Ik moge u vriendelijk verzoeken na te gaan of de koppeling 
van  aan deze strafzaak wel klopt. 
Indien er een andere advocaat aan deze zaak gekoppeld is 
moge ik u verzoeken de correspondentie van de afgelopen 
dagen aan die andere advocaat te zenden. 
 
Bij voorbaat dank en 

Dienst: 
Mijn Strafdossier 
 
Prioriteit en oplosdatum: 
P4: -2019 16:24 
 
Incident/verzoek: 

2019 09:07 [GMT +2:00]   
Zoals ik u reeds mededeelde is  sinds 2011 
niet meer bij  
werkzaam. 
De juiste advocaat is dus  van 

 
 

 
 

 
advocaat geschrapt 
 

-2019 16:24 [GMT +2:00] ,:  
Sender: @rechtspraak.nl 
Date sent: , 2019 3:56 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 
< @rechtspraak.nl> 
Subject: FW: Strafdossier  is digitaal verstrekt 
aan  BAR-
nummer  doorgfestuurd naar LSD 
 
Goedemiddag, 
 
Zoals zojuist telefonisch afgesproken: zie onderstaande 
mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Medewerker Administratie 
 



Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
T  | M  | F  

 
E  | 

 
 

 
 

 
From: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Sent:  september 2019 15:04 
To:  
Subject: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan 
advocaat  / doorgfestuurd 
naar LSD 
 
Geachte advocaat  
 
Het volgende strafdossier is digitaal verstrekt: - Strafdossier 
met parketnummer . 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het 
advocatenportaal  mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen 
bevoegden toegang te verlenen. De zaken die getoond 
worden zijn zowel voor u als door u gemachtigde personen 
zichtbaar. 
 
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. Het loket is in principe 
zeven dagen per week, 24 uur per dag te benaderen. 

CIS Team 
Kamer  
088-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: Ma tm vr (even wkn), Di tm vr (oneven wk 
 
  
 
  
 
Van:   

 
Verzonden:  2019 15:36 
Aan: strafrechtrb Amsterdam (Rechtbank Amsterdam) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  / 
doorgfestuurd naar LSD 
 
Geachte  
 
In aansluiting aan het telefonisch onderhoud van zojuist 
zend ik u hierbij onderstaande mail van 

@rechtspraak.nl. 
aan  Inmiddels zijn door ons meerdere van 
deze mails ontvangen. 
 
Ik denk echter dat deze mailzendingen op een vergissing 
berusten. 
 
Zoals ik u reeds mededeelde is  sinds 2011 
niet meer bij  
werkzaam. 
 
Tevens is  niet in het zoeksysteem "zoek 
advocaat" van de Nederlandse Orde van Advocaten terug te 
vinden. 
 



Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen 
verwijzen wij u graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuur/45 of 
u kunt contact opnemen met het Rechtspraak 
Servicecentrum via één van de onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon: 088-  
-  Twitter: https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
-  Facebook: https://www.facebook.com/rechtspraak 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de 
rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges 
vindt u op www.rechtspraak.nl. 

Ik moge u vriendelijk verzoeken na te gaan of de koppeling 
van  aan deze strafzaak wel klopt. 
Indien er een andere advocaat aan deze zaak gekoppeld is 
moge ik u verzoeken de correspondentie van de afgelopen 
dagen aan die andere advocaat te zenden. 
 
Bij voorbaat dank en 
Met vriendelijke groet, 
 

 

T  | M  | F  
 

E  | 

 

 
 

 
From: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Sent:  2019 15:04 
To:  
Subject: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan 
advocaat  / doorgfestuurd 
naar LSD 
 
Geachte advocaat , 
 
Het volgende strafdossier is digitaal verstrekt: - Strafdossier 
met parketnummer  
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het 
advocatenportaal mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen 
bevoegden toegang te verlenen. De zaken die getoond 
worden zijn zowel voor u als door u gemachtigde personen 
zichtbaar. 



 
Vier weken na het downloaden van het volle 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
10:1

5 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 10:15 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :   
Naam Advocaat    :    
A-Nummer            :   
 

 om 9.53 uur notificatie ontvangen 
dossier hoort waarschijnlijk bij  te  

-2019 14:48 [GMT +2:00]   
De advocaat is verwijderd bij desbetreffende dossier. 
 

2019 11:40 [GMT +2:00]   
Geregistreerd door  op 2019 09:47:18 
(medewerker ZM – Limburg) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar Datalek (Rechtbank Limburg) 

@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 
 

2019 10:37 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 

2019 10:36 [GMT +2:00]   
http://lat.rechtspraak.minjus.nl/AdvocaatDetail/Details?bar
Nummer=  
 

2019 10:15 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
9:53 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

2019 09:53 [GMT +2:00]  
  

Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  (geschrapt)  
A-Nummer            :   
 
Mevrouw krijgt deze notificatiemail binnen in de algemene 
info box / .nl. 
Maar  is bij hun niet bekend. 
AKD advocaten 

2019 09:19 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
de relatie adv > vde is inmiddels beëindigd ( -2019 door 

), hierdoor is ook het data-abonnement beëindigd. 
 
gebruiker  om de hoogte gebracht. 
 

2019 14:23 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat  
 

2019 15:35 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2019 14:27 [GMT +2:00]   
is al aangemeld bij DVOM. 
 

2019 14:16 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor  maar 
kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd door  op 

2019. Dat betreft een OM medewerker. De 
betrokkenheid is door mij per heden beeindigd. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties 
te laten verrichten. 
 

2019 13:58 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  



 
Link: 

 
 

 gesproken, pakt het op 
 

2019 10:04 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, graag oppakken 
 

2019 09:53 [GMT +2:00]  
  

@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
15:5

3 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 15:53 [GMT +2:00]   
 Niet meer 

werkzaam als advocaat. Notificatiemail ontvangen. 
Strafdossier staat klaar. Parketnr.  
Was eerder wel werkzaam bij ons kantoor. Zaken zijn 
overgenomen door  Zij moet gekoppeld worden. 
Ik ga dit regelen met OM. U hoeft niets te doen. 

2019 12:34 [GMT +2:00]   
teruggekoppeld aan advocaat 
 

2019 10:57 [GMT +2:00]   
dit is eigenlijk niet meteen een datalek.  
deze advocaat moet zich gewoon laten vervangen en die 
vervanging moet verwerkt worden. Dat zegt ze zelf eigenlijk 
ook.  
 
Daarmee zou direct ook deze advocaat moeten worden 
ontkoppeld door degene die dat doet.  
 
ik heb voor nu de betrokkenheid maar beeindigd.  
 
Graag terugkoppelen aan de advocaat. 
 

2019 16:40 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
 
 
Link: 

 
 

2019 15:53 [GMT +2:00]   
OM kan mevrouw koppelen na ontvangst stelbrief. Hiervoor 
met OM contact opnemen.  
 
 
@KCC IVO, Graag advocaat  
ontkoppelen uit MIjn Strafdossier en abonnement 
beëindigen.  is niet meer 
advocaat. Ook niet meer vindbaar in BAR LAT. 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
17:0

5 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 17:05 [GMT +2:00]   
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. Hij is sinds  
dit jaar geen advocaat meer.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2019 14:26 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 14:18 [GMT +2:00]    
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van het kantoor van  

 Zij kregen notificatiemail voor 
maar  is al sinds  2019 geen 

advocaat meer.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door 

 een griffiemedewerker van rb Noord Nederland.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Ik zal contact opnemen met de betreffende medewerker om 
e.e.a. verder te herstellen. 
 

2019 11:54 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 

 is al geinformeerd 
Link: 

 
 

2019 11:51 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO Kan deze melding worden doorgezet worden 
naar FB - straf. Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn 
Strafdossier 
 

2019 17:05 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
15:0

1 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 15:01 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing:  Vandaag een stuk toegevoegd 
"brief van de bewindvoerder' hoort niet in deze dossier.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2019 14:09 [GMT +2:00]   
Document verwijdert uit dossier. 
 

2019 11:12 [GMT +2:00]   
Graag onmiddellijk in  het document 'brief van 
de bewindvoerder' docnr  verwijderen. 
 

2019 15:22 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 
Let op: indien de melding naar het DVOM moet, dan mag de 
melding na het aanmelden bij het DVOM 
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. 
 
Soort melding: 
Veiligheidsincident 
 
1e  ma t/m do aanwezig 
2e  di t/m vr aanwezig 
3e  ma, di ,do en vr aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  bellen

 
 
Link: 

 
 

2019 15:15 [GMT +2:00]   
@ivo : dit document moet verwijderd worden uit 
parketnummer  en geplaatst worden bij 
parketnummer  (zie afbeelding) 
 

2019 15:08 [GMT +2:00]   
※ 
 



2019 15:04 [GMT +2:00]   
brief hoort wel bij een strafzaak, maar dan met een ander 
parketnummer 
 

2019 15:01 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
13:0

8 
Rechtzoeken
den Vraag 

2019 13:08 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  

, geeft aan al 11 jaar geen advocaat meer is. 
 
Parketnummer     :   
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2019 13:06 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij desbetreffende advocaat. 
 

-2019 16:24 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van het vml kantoor van 
advocaat . Zij kregen 
notificatiemail voor  maar  is al 11 
jaar geen advocaat meer.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door 

 een griffiemedewerker van rechtbank 
Rotterdam.  
  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens zal ik contact opnemen met de griffie van rotterdam 
zodat ze evt. herstelacties kunnen verrichten. 
 

2019 14:19 [GMT +2:00]   
 

 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2019 13:20 [GMT +2:00]   
※ 
Knipsel barlat nme .PNG 
 

2019 13:20 [GMT +2:00]   
 is al 11 jaar geen advocaat meer, en is ten 

onrechte gekoppeld aan strafzaak 
 

 had aan deze zaak gekoppeld moeten 
worden (zie afbeelding '  1.PNG') 
 
@IVO svp advocaat  verwijderen uit 



GPS/MijnStrafdossier 
 

2019 13:08 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
14:4

8 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 14:56 [GMT +2:00]   
In Mijn strafdossier verstrekking portaal zijn beide 
advocaten gekoppeld dus  en 

  
En in GPS is alleen de juiste advocaat gekoppeld   

 en ( Juiste) 
 

2019 14:48 [GMT +2:00]   
 doet geen strafrecht.  ( die doet 

arbeidsrecht ) 

 ( juiste advocaat ) 
 

 ( 
verkeerde advocaat ) 
Zitting 2019, den Haag 

2019 12:05 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat  
 

2019 12:46 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van het kantoor van advocaat 

. Zij kregen notificatiemail voor  
maar zij doet geen strafrecht. 
  
Het was in GPS niet te achterhalen wie de fout gemaakt 
heeft want iemand heeft het rode kruisje gebruikt danwel 
de regel overschreven.  
  
Navraag in de database leverde het volgende op: 
  
Op 2019 12:49:43 heeft        (FZM) 
advocaat  gekoppeld aan de zaak. Hierdoor is 
eventueel ook de verstrekkingsfunctie gestart. 
Op /2019 12:52:06 is door dezelfde functionaris deze 
verwijderd. Op 2019 is de verstrekkingsfunctie 
beeindigd. 
  

 is griffiemedewerker bij rechtbank Den Haag.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens zal ik contact opnemen met de griffie den Haag om 
evt. herstelacties te verrichten. 
 

2019 09:19 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
  Gesproken en doorgegeven. 
Link: 

 
 

2019 14:56 [GMT +2:00]   



@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB-straf. 
Advocaat verwijderen uit Mijn Strafdossier. 
 

2019 14:48 [GMT +2:00]   
A.U.B. de juiste advocaat koppelen. 
Collega willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
10:1

0 Advocaten Vraag 

2019 10:10 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2019 14:48 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling door OM:  
Relatie adv-vde is door mij zojuist beëindigd. Hiermee is het 
data-abonnement ook beëindigd. 
 
gebruiker  op de hoogte gebracht 
 

2019 12:48 [GMT +2:00]   
 gesproken. Melding kan gesloten worden. 

Abonnement tussen Strafdossier en GPS van  
 is stopgezet, er zal dus geen koppeling meer zijn 

tussen deze advocaat en de strafzaak. 
 
Het koppelen van een nieuwe advocaat aan deze zaak, ligt 
in handen van het OM. Hoeven wij verder niks mee te doen. 
 

2019 09:28 [GMT +2:00]   
Net gecheckt, advocaat staat er nog steeds in. 
 

2019 13:41 [GMT +2:00]   
Bij controle heden blijkt dat  nog 
gekoppeld te zijn inzake  Dit later nogmaals 
checken. 
 

2019 12:43 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat  
 

2019 07:20 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2019 14:05 [GMT +2:00]   
aangemeld DVOM 
 

2019 13:13 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van het kantoor van advocaat 

. Zij kregen notificatiemail voor 



maar hij kent dit dossier niet. 
  
De koppeling is gemaakt door  op 2019. 
Dat is een OM medewerker. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt herstelacties 
te verrichten. 
 

2019 10:49 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 

 telefonisch ingelicht  
 
Link: 

 
 

2019 10:16 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier. Dank je 
wel. 
 

2019 10:10 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
10:5

4 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 10:54 [GMT +2:00]   
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.   
geeft aan deze advocaat niet te kennen. Het kantoor doet 
ook geen strafzaken.  

 hoeft geen terugkoppeling  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :  
Advocaat is Geschrapt 
 
http://lat.rechtspraak.minjus.nl/AdvocaatDetail/Details?bar
Nummer=  

2019 14:57 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling door OM :  
 
Relatie adv-vde is inmiddels beëindigd, hierdoor is ook het 
data-abonnement beëindigd. 
Gebruiker is op de hoogte gebracht. 
 

2019 14:42 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat  
 

2019 07:19 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2019 14:04 [GMT +2:00]   
aangemeld DVOM 
 

2019 12:35 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van het vml kantoor van 
advocaat . Zij kregen notificatiemail voor 

 maar  is niet meer werkzaam bij dit 
kantoor/als advocaat.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd door  een OM 
medewerker 
  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties 
te laten verrichten. 
 

2019 12:05 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 



 gesproken. 
 
 
Link: 

 
 

2019 10:56 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar fb- straf. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier. Dank je 
wel. 
 

2019 10:54 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
11:5

0 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 11:50 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 
Meneer heeft een mail doorgestuurd gekregen van  

 dat er stukken toegevoegd 
aan strafdossier. Graag  
koppelen aan strafdossier. 
 
 
 

 

2019 14:37 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling door OM:  

 heeft op  jl  als advocaat 
opgevoerd, en deze na 20 minuten verwijderd. 
2 minuten later is  als advocaat opgevoerd 
(de juiste  
 
betrokkenheid en data - abonnement is beëindigd op  

 2019. 
 

2019 09:49 [GMT +2:00]   
Klant onderstaande medegedeeld. 
 

2019 08:07 [GMT +2:00]   
Dossier verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 10:21 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: Je melding is geregistreerd onder nummer 

. 
 

2019 09:58 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

2019 11:38 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van  

 Kennelijk was op enig moment  
als advocaat geregistreerd, maar dat was 

dus de verkeerde   
  
Ik kan niet zien wie de betrokkenheid precies op welk 
moment heeft geregistereerd, want het ‘rode kruisje’ is 
gebruikt danwel de regel overschreven. Inmiddels staat 
namelijk  geregistreerd.  
  
Graag routeren naar GPS AB om te achterhalen wie 



wanneer wat fout gedaan heeft. Dat zal ik ook per mail 
doen.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen. 
 

2019 16:53 [GMT +2:00]   
  

 
 
Link: 

 
 

2019 12:42 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag de advocaat  
(voorheen ) verwijderen van de zaak met 

  
Advocaat  (voorheen ) verwijderen 
uit Mijn strafdossier. 
 

2019 12:40 [GMT +2:00]   
Aanvullende informatie opgevraagd. Aan  

 die geeft aan dat het kantoor  
 waar  (voorheen 

) heeft gewerkt een e-mail heeft ontvangen wat 
bestemd is voor   
 
http://beheerstrafdossiers.rechtspraak.minjus.nl/ 
 
Naam advocaat  
Geboortedatum  
BAR-nummer  
Arrondissement van vestiging Limburg 
Statusgegevens actueel 
Status advocaat Geschrapt 
 

2019 11:50 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
Ik heb gekeken in verstrekken strafdossier. 
Ik denk dat het al is aangepast. Graag nakijken. 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
15:3

3 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 15:33 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    : . 
A-Nummer             : Staat er niet bij en mevrouw werkt daar 
niet meer. 

2019 09:23 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid adv van loon is in de zaak beëindigd, het 
data-abonnement is ook beëindigd; 
 
in het dossier is inmiddels een andere advocaat opgevoerd  
  
 

2019 14:50 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat  
 

2019 11:04 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2019 10:23 [GMT +2:00]   
is ook aangemeld bij DVOM 
 

2019 10:05 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van het voormalig kantoor van 
advocaat . Zij kreeg 
notificatiemail voor  maar is geen advocaat 
meer.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door 

 Dat is een OM medewerker. In het dossier 
bevindt zich een stelbriefje van advocaat , 
kantoorgenoot van  Hij nam per 2019 het 
dossier over van  kennelijk omdat zij geen 
advocaat meer is.  
  

 is sinds -2019 geen advocaat meer. 
  



Ik heb de betrokkenheid beeindigd per -2019.  
  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen VANAF -2019.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties 
te laten verrichten. 
 

2019 16:53 [GMT +2:00]   
  

 
 
Link: 

 
 

2019 16:07 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten  naar FB  - straf. 
Dank je wel. 
 

 Straf: Verkeerde advocaat gekoppeld / 
Datalek  
Zelfde aanmelder andere parketnummer 
 

2019 15:33 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
15:3

5 Advocaten Vraag 

2019 15:35 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    : . 
A-Nummer             : Staat er niet bij en mevrouw werkt daar 
niet meer. 

2019 15:09 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid is door zm inmiddels beëindigd, hiermee is 
ook het data-abonnement beëindigd 
 
gebruiker is op de hoogte gebracht  
  
 

2019 14:56 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat  
 

2019 11:05 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
  
 

2019 10:25 [GMT +2:00]   
is ook al doorgezet naar DVOM 
 

2019 10:12 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van het voormalig kantoor van 
advocaat . Zij kreeg 
notificatiemail voor  maar is geen advocaat 
meer.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door 

 Dat is een OM medewerker.  is sinds 
2019 geen advocaat meer. 

  
Ik heb de betrokkenheid beeindigd per 2019.  
  
  



Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen VANAF 2019.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties 
te laten verrichten. 
 

2019 16:54 [GMT +2:00]   
  

 
 
Link: 

 
 

2019 16:08 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten  naar FB  - straf. 
Dank je wel. 
 

 Straf: Verkeerde advocaat gekoppeld / 
Datalek 
Zelfde aanmelder andere parketnummer 
 

2019 15:35 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedeli
jns 
melding 

201
9-

 
10:4

5 Advocaten 
Veiligheidsinci
dent 

2019 10:45 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
Secretaresse geeft aan dat advocaat   
geen strafrechtadvocaat is. 
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 
GPS geen stelbrief gevonden. 

2019 11:41 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid adv vde is beeindigd, hierdoor is ook het 
data-abonnement beeindigd 
 

 (medewerker van de zm ) heeft het record 
verwijderd.  
  
 

2019 15:46 [GMT +2:00]   
@RSC, graag terugkoppelen aan advocaat. 
 

2019 15:45 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat  
 

2019 15:46 [GMT +2:00]   
is ook aangemeld bij DVOM. 
 

2019 15:37 [GMT +2:00] :  
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC 
een telefoontje binnenkwam van advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor  maar 
doet geen strafrecht. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door 

 Dat is een OM medewerker.  
  
Ik heb de betrokkenheid beeindigd per heden. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties 



te laten verrichten. 
 

2019 11:45 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
lijstje afgebeld, uiteindelijk  via Skype 
geinformeerd 
 
Link: 

 
 

2019 11:30 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, melding graag verder oppakken. 
 

2019 10:45 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 80

RSC meldingen 131 - 145



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
13:30 

Rechtzoekend
en 

Veiligheidsincid
ent 

-2019 13:30 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing:Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
Op dit moment is er geen advocaat bekend. De huidige advocaat, 

 is Officier van Justitie geworden en niet meer 
werkzaam als advocaat. De kantoorgenoot,  

 die op hetzelfde kantoor werkzaam is, doet geen 
strafzaken. Daarom moeten beide advocaten uit het systeem 
worden gehaald. 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2019 11:42 [GMT +2:00] 
  

Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  

 is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid van de advocaten met de 
verdachte is beeindigd, hierdoor zijn ook 
de data-abonnementen beeindigd 
 
een nieuwe raadsman is geregistreerd in 
de zaak  
  
 

2019 16:42 [GMT +2:00]  
  

Kan niet terugkoppelen. 
Staat geen emailadres bij aanmelder 
gegevens. 
Telefonisch ook niet bereikbaar. 
Melding hierbij afgesloten. 
 

2019 16:01 [GMT +2:00] 
  

@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 15:55 [GMT +2:00]  
  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat . 
 

2019 15:48 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van het vml kantoor van 



advocaat  en  
. Zij kregen 

notificatiemail voor  maar 
beiden zijn geen advocaat meer.  
  
De betrokkenheden zijn geregistreerd op:  
I  2019 door  
Beeindigd op 2019 door   

 2019 door 
 Beeindigd op 2019 

door  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde 
advocaten te verwijderen.  
  
( : v.a. -2019 (geschrapt).) 
  
Tevens graag routeren naar FB van OM 
om evt. herstelacties te laten verrichten. 
 

2019 14:28 [GMT +2:00]  
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Is doorgegeven aan  
 
 
 
Link: 

 
 

2019 13:33 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO, graag melding verder 
oppakken. 
 



2019 13:30 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
15:26 Advocaten Vraag 

2019 15:26 [GMT +2:00]   
Datalek,  Notificatie  RB 
Rotterdam de  advocaat hoort helemaal niet bij deze zaak,  van 
morgen ook al gebeld met uw collega maar nu krijgen we weer 
een bericht..... 

2019 13:17 [GMT +2:00]  
  

Inderdaad is deze melding dubbel. Zie  
 Deze melding is al verder 

in behandeling. 
Melding afgemeld. 
 

2019 17:43 [GMT +2:00]  
  

2 meldingen over hetzelfde? Zie ook  
 

 
2019 17:18 [GMT +2:00]  

  
Graag routeren naar GPS AB 
 
graag deze koppelen aan  
Ik kan niet meer doen dan dit.  
 
er is al een problem opgepakt. Dit betrof 
een  
 

2019 16:09 [GMT +2:00]  
  

Link: 
 

 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Frank 
geinformeerd) 
 

2019 15:44 [GMT +2:00]  
  

@kcc ivo, graag melding verder oppakken. 
 

2019 15:26 [GMT +2:00]  
  

@ KeiKAMER >>>>>> ga hem doorzetten 
naar KCC-IVO 



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
14:11 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 14:11 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  

 is geen advocaat meer.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
Geen stelbrief in GPS! 

2019 13:19 [GMT +2:00] 
  

Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  

 is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid raadsman en verdachte is 
inmiddels beëindigd, hierdoor is ook het 
data-abonnement beëindigd. 
 
gebruiker  een mail 
gestuurd  
  
 

2019 07:20 [GMT +2:00]  
  

Je melding is geregistreerd onder nummer 
 Bewaar dit nummer 

als referentie 
 

2019 16:00 [GMT +2:00] 
  

@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 15:58 [GMT +2:00]  
:  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat  
 

2019 14:16 [GMT +2:00] 
  

Aangemeld bij het OM. 
 

2019 14:11 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 



van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van het vml kantoor van 
advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is 
al sinds 1992 geen advocaat meer. 
  
De betrokkenheid is op -2019 
geregistreerd door  Dit is 
een OM medewerker. Op 2019 is 
de betrokkenheid al beëindigd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM 
om evt. herstelacties te laten verrichten. 
 

2019 15:01 [GMT +2:00] 
  

@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB straf 
met het verzoek om  
uit deze zaak te verwijderen. 
 

2019 14:11 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
15:10 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 15:10 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :  

2019 15:18 [GMT +2:00]  
  

Informatie verstrekt aan aanmelder. 
 

2019 14:19 [GMT +2:00]  
  

dit is geen datalek.  
 

 is sinds 2016 al gekoppeld 
aan de zaak. Wat hij gekregen heeft is 
executieinformatie. Dat komt 
automatisch naar de advocaat omdat hij 
nu eenmaal aan de zaak gekoppld is. Als 
de advocaat zich op enig moment wil 
onttrekken of laten vervangen kan hij dat 
gewoon doen via de griffie van de 
rechtbank of het parket.  
 
ik heb nu per heden wel de 
bertrokkenheid beeindigd. 
 

2019 15:50 [GMT +2:00] 
  

@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf 
voor het verwijderen van  uit 
deze procedure. Volgens GPS geen 
stelbrief advocaat aanwezig. 
 

2019 15:10 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
16:35 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 16:35 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. Secretaresse geeft 
aan dat   geen strafrecht 
advocaat is. 
 
Parketnummer      
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

 

2019 09:14 [GMT +2:00] ,:  
Sender: 

 
Date sent:  2019 4:45 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 
< @rechtspraak.nl> 
Subject:  - Automatisch 
antwoord 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uw bericht is in goede orde ontvangen. 
 
Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk 
in behandeling nemen en desgewenst 
contact met u opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
T  F  
E  
I  
 
※ 
 
※ 
image001.png 
 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mailbericht is privé 
en vertrouwelijk en alleen bestemd voor 
de geadresseerde. Mocht u dit bericht 
ontvangen terwijl dit niet voor u bestemd 
is, dan verzoeken wij u om de verzender 



van het bericht op de hoogte te stellen en 
het betreffende bericht uit uw postvak te 
verwijderen zonder het te kopiëren of te 
verspreiden. Elke vorm van vrijgeven, 
reproductie, distributie en overig gebruik 
van het bericht is ten strengste verboden. 
 

2019 16:45 [GMT +2:00]  
  

terugkoppeling gemaild 
melding hierbij afgesloten 
 

2019 16:06 [GMT +2:00] 
  

@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 16:02 [GMT +2:00]  
  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat  
 

-2019 14:23 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail 
voor  maar kent dit dossier 
niet./ 
  
De betrokkenheid is op 2019 
geregistreerd door  Dit is een 
OM medewerker. Op 2019 is de 
betrokkenheid beëindigd door mij.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen.  



  
Tevens graag routeren naar FB van OM 
om evt. herstelacties te laten verrichten. 
 

2019 17:04 [GMT +2:00]  
  

routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
FB geprobeerd te bellen, maar niemand 
neemt meer op. 
 

2019 16:44 [GMT +2:00] 
  

@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf 
met het verzoek  uit 
deze zaak te verwijderen. Volgens GPS is 
deze zaak heden aangebracht (geen 
stelbrief advocaat aanwezig). 
 

2019 16:35 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2019  
9:59 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 09:59 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing:  Advocaat  ten 
onrechte aan deze zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Advocaat:              :   
Nummer               :   

2019 13:28 [GMT +2:00]  
  

Mail OM ontvangen met betrekking tot de 
afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
bedankt voor de melding, maar wat 
moeten wij als OM hiermee? 
betrokkenheid en data-abonnement is 
beëindigd 
 

2019 14:31 [GMT +2:00] 
  

Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer 

 Bewaar dit nummer 
als referentie. 
 

2019 13:52 [GMT +2:00]  
:  

aangemeld DVOM 
 

2019 11:59 [GMT +2:00]  
  

Graag routeren naar GPS AB 
Beoordeeld IVO 2019 Fw 
 

 
 

 is betrokken geweest 
bij deze zaak tot en met de uitspraak.  
 
Kennelijk is het rechtsmiddel ingediend op 

2019, dus daags na de uitspraak.  
Ik heb de betrokkenheid dan ook per die 
datum beeindigd.  
 
graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 



om vanaf 2019 alle documenten bij 
 weg te halen.  

 
Dit is eigenlijk niet een 'normaal' datalek. 

 is wel degelijk betrokken 
geweest. 
 

2019 15:42 [GMT +2:00]  
  

Parketnummer eerste aanleg opgevraagd 
bij het Hof :  

 
 

2019 14:25 [GMT +2:00]  
  

ik zie alleen maar een HOF 
PARKETNUMMER.  
 
Wat is het nummer in eerste aanleg? 
 

2019 11:09 [GMT +2:00]  
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 
  gebeld. 
 
Link: 

 
 

2019 10:50 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf 
FB. 
 
Barnummer  uit deze 
zaak verwijderen.  
Controleren of de zaak wel gekoppeld is 



aan de juiste advocaat,  
, zo niet; dan deze 

daaraan koppelen. 
 

2019 10:47 [GMT +2:00]  
  

※ 
barlat gegevens  

.PNG 
 

2019 10:47 [GMT +2:00]  
  

Voor de duidelijkheid  
gebeld. Zij stond de cliënt wel bij in 
de eerste aanleg, maar zegt dat deze 
cliënt niet te bereiken was en heeft hem 
eigenlijk niet goed kunnen helpen... 
Nu blijkt er een hoger beroep te zijn 
ingediend, en zij  krijgt continue 
notificaties daarover... Maar zij staat de 
cliënt niet bij in het hoger beroep. 
 
We kunnen de zaak niet geopend krijgen 
in GPS.... 
 
Maar volgens  is de 
opvolgende advocaat :  

 gevestigd in  (zie 
printscreen BAR). 
 

2019 10:35 [GMT +2:00]  
  

※ 
wel stelbrief van  in beheer 
strafdossier.PNG 
 

2019 10:35 [GMT +2:00]  
  



Vreemd is wel dat als je in Beheer 
Strafdossier kijkt, er wel een stelbrief van 

 in zit... 
 

2019 10:32 [GMT +2:00]  
  

Aan KEI-kamer: graag doorgeven dat  
 niet de juiste procesadvocaat is 

en de juiste procesadvocaat registreren!! 
 

2019 10:02 [GMT +2:00]  
  

Ik heb gebeld met het gerechtshof Den 
Haag. Voor dit datalek moet een email 
worden verzonden aan: 

@om.nl 
 

2019 09:59 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat  

 verwijderen uit GPS/Mijn 
Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
9:59 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 09:59 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :   (advocaat reeds uit LAT). 

-2019 14:50 [GMT +2:00]  
  

Een overname kunnen ze gewoon doen 
via rechtbank of parket.  
 
dit is in principe (als alles 'normaal' 
verloopt) geen datalek. 
 

2019 12:27 [GMT +2:00] 
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
gebeld) 
 
Link: 

 
 

2019 10:12 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf 
FB. 
 
Graag  
verwijderen. Deze advocaat is geschrapt 
en  is de opvolger. 
 

2019 10:03 [GMT +2:00] 
  

@ KEI: gelieve via KCC/IVO routeren naar 
FB Straf voor het verwijderen van mr. 
Ingwersen en het toevoegen van mr. 
Kriekaard. 
 

2019 10:02 [GMT +2:00] 
  

※ 
.JPG 

 



2019 09:59 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
 
Opvolgend advocaat is  

 Stelbrief (email  
 2019) in GPS aanwezig. 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 11:26 [GMT +2:00]   
Wij hebben een notificatie ontvangen in het parketnummer 

gericht aan  die niet voor ons 
kantoor/advocaat bestemd is? 
 
Graag wil ik een terugkoppeling ontvangen als dit probleem is 
opgelost via ons e-mail adres  

2019 16:31 [GMT +2:00]  
 van:  

terugkoppeling gestuurd via mail 
melding kan gesloten worden 
 

2019 16:25 [GMT +2:00]  
  

Klopt, het is dezelfde melding. 
 

2019 16:10 [GMT +2:00] 
  

@RSC, dit lijkt mij inderdaad dezelfde 
melding als  
 

2019 16:06 [GMT +2:00]  
  

Is dit niet zelfde melding als 
 

 
2019 14:46 [GMT +2:00]  

  
Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor 
 maar kent dit dossier niet. 

  
De betrokkenheid is op 2019 
geregistreerd door . Dit is 
een OM medewerker. Op 2019 is 
de betrokkenheid beëindigd door 
dezelfde medewerker.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM 



om evt. herstelacties te laten verrichten. 
 

2019 13:39 [GMT +2:00]  
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 
Soort melding: 
Veiligheidsincident 
 
1e  ma t/m 
do aanwezig 
2e  di 
t/m vr aanwezig 
3e  ma, di ,do 
en vr aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  

 bellen  
 
Link: 

 
 

2019 13:30 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf 
FB. 
 
Graag verkeerde advocaat (  

 ) verwijderen. Deze advocaat is in 
2010 geschrapt.  
OM heeft juiste advocaat ( ) wel 
al aan de zaak toegevoegd. 
 

2019 13:25 [GMT +2:00]  
  

※ 
 geschrapt uit Rechtspraak.PNG 

 



2019 13:23 [GMT +2:00]  
  

※ 
verkeerde  toegevoegd.PNG 
 

2019 11:26 [GMT +2:00]  
  

@KEI-Kamer zie data lek onjuiste e-mail/ 
advocaat 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## 

Openbaar 
Ministerie 
(OM) 

Veiligheidsincid
ent 

2019 16:56 [GMT +2:00]   
 van het OM geeft aan dat er een vertrouwelijk stuk is 

toegevoegd aan het dossier. wat er niet in thuis hoort. Het stuk pv 
Fotomap 2019 moet snel verwijderd 
worden. In GPS heeft  het stuk overschreden maar is 
bang dat de advocaat het stuk gaat downloaden.  
 
Parketnummer  
 
Bestand wat niet aan het dossier toegevoegd mocht worden heet 
foto map heet het bestand  
Bestand is Overschreden met bestaansnaam gps blanco foutief 
gescand 

2019 12:14 [GMT +2:00]  
  

Het OM meldt: 
Je melding met nummer  

 is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Het document heeft indicatie verwijderd 
op  en is inmiddels ook verwijderd 
 
Het document is na scannen verstuurd 
naar divos / adv. 
 

2019 14:33 [GMT +2:00] 
  

Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer 

 Bewaar dit nummer 
als referentie 
 

2019 14:14 [GMT +2:00]  
  

Aangemeld bij OM 
 

2019 13:14 [GMT +2:00]  
  

Graag routeren naar GPS AB 
beoordeeld  
 
 
Werkkopie - pv 
Fotomap
2019 
 
moet worden verwijderd uit het dossier. 
Aan ZM zijde is het niet (meer?) te zien.  
 
tevens graag routeren naar MIJN 



STRAFDOSSIER om het uit het dossier van 
de advocaat weg te halen (voor zover het 
nog kan. Ik begrijp uit dit incident dat het 
al gedownload is). 
 

2019 10:56 [GMT +2:00]  
:  

@  het gaat om dit 
document Werkkopie - pv 
Fotomap
2019. Dat geeft het OM aan. 
Kan jij het betreffende document wat 
heet map Foto map openen? In GPS kan ik 
het document niet vinden, maar het 
document staat wel in Mijn strafdossier. 
Kan zien dat de advocaat het stuk al 
gedownload heeft. 
 

2019 10:08 [GMT +2:00]  
  

terug! 
 
om welk document (nummer??) gaat het 
hier? Staat het in de OM-prullenbak? Ik 
kan het genoemde bestand namelijk in 
UCM niet vinden onder dit 
parketnummer. 
 

2019 08:59 [GMT +2:00]  
:  

http://beheerstrafdossiers.rechtspraak.mi
njus.nl/ 
 

2019 08:49 [GMT +2:00]  
  

 telefonisch ingelicht  
 
Routering: 



KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2019 17:03 [GMT +2:00]  
  

@ KCC-Ivo Graag deze melding 
doorzetten naar de FB - Straf. Dank je wel. 
 

2019 16:56 [GMT +2:00]  
  

http://beheerstrafdossiers.rechtspraak.mi
njus.nl/ 
 
Foutmelding bij het opzoeken van het 
parketnummer in Mijn strafdossier 
 

 gebeld en die geeft aan dat het 
stuk altijd naar de advocaat word 
verstrekt. Ook met het overschrijden is 
het foutieve stuk voor de advocaat 
zichtbaar. 
 
Ik bel u maandag nog even of het stuk ook 
echt is verwijderd. En waarom omdat als 
er weer een nieuwe advocaat word 
aangewezen krijgt de advocaat ook weer 
het foutieve stuk Dus voor alle zekerheid 
laten checken. 



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
9:39 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 09:39 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
verdachte:  
 
Advocaat krijgt ten onrechte notificatiemail; meneer kent de 
verdachte niet, doet wel strafzaken 
In GPS staat geen stelbrief / misschien toevoeging? 
 
In LAT staat nog een advocaat met dezelfde achternaam: 

 
 

Beëdigd 
 

Zeeland-West-Brabant 
 
Ik denk dat er een naamsverwisseling heeft plaatsgevonden. 
Meneer hoeft geen terugkoppeling. 

2019 08:11 [GMT +2:00]  
  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat. 
 

-2019 15:42 [GMT +2:00] 
  

@KCC-IVO: Graag terugzetten naar MIJN 
STRAFDOSSIER. Zaak staat nog steeds bij 
actieve zaken en is dus te benaderen door 
de advocaat die niks met deze zaak heeft 
te doen. Graag verwijderen uit Mijn 
Strafdossier. 
 

2019 14:27 [GMT +2:00]  
  

Toelichting afhandeling door OM:  
Betrokkenheid en data-abonnement is 
inmiddels beëindigd. 
Gebruiker  is via de mail op de 
hoogte gebracht 
 

2019 13:47 [GMT +2:00] 
  

Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer 

 Bewaar dit nummer 
als referentie 
 

2019 12:40 [GMT +2:00] 
  

Aangemeld bij DVOM 
 

2019 12:28 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat  



 Hij krijgt notificatiemails 
voor  maar kent dat dossier 
niet.  
  
Betrokkenheid is geregistreerd op 
2019 door  Dat is een OM 
medewerker.  
Ik heb de betrokkenheid verwijderd per 
heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM 
om evt. verdere herstelacties te 
verrichten. 
 

2019 11:10 [GMT +2:00]  
  

 telefonisch geïnformeerd. 
 

2019 10:49 [GMT +2:00]  
  

KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 

 
2019 09:54 [GMT +2:00]  

  
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf 
FB. 
 

 
verwijderen. Er is geen stelbrief bekend in 
GPS. 
 

2019 09:39 [GMT +2:00] 
  



Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 10:27 [GMT +2:00]   
Advocaat   ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  doet geen strafzaken.   
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :  
 
http://lat.rechtspraak.minjus.nl/AdvocaatDetail/Details?barNum
mer=  

-2019 14:34 [GMT +2:00]  
  

Toelichting afhandeling door OM:  
Betrokkenheid is inmiddels beëindigd, 
hiermee ook het data-abonnement; 
 
Gebruiker  van OM op de 
hoogte gebracht via de mail. 
 

2019 08:13 [GMT +2:00]  
  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat. 
 

2019 13:48 [GMT +2:00] 
  

Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer 

 Bewaar dit nummer 
als referentie 
 

2019 12:42 [GMT +2:00] 
  

Aangemeld bij DVOM 
 

2019 12:37 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat  

. Zij krijgt 
notificatiemails voor  maar 
kent dat dossier niet.  
  
Ik kan niet zien wie de betrokkenheid 
heeft geregistreerd. Het ‘rode kruisje’ is 
weer eens gebruikt. Danwel heeft iemand 
de regel overschreven. Inmiddels is 



namelijk  geregistreerd.  
  
Graag routeren naar GPS AB om te 
adchterhalen wie wat wanneer fout 
gedaan heeft. Dat zal ik ook per mail 
doen.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen. 
 

2019 11:13 [GMT +2:00]  
  

KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 

 
 telefonisch geïnformeerd. 

 
2019 10:38 [GMT +2:00]  

  
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf 
FB. 
 
Advocaat  
verwijderen uit Mijn Strafdossier. 
 

-2019 10:27 [GMT +2:00]  
  

@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat verwijderen uit Mijn 
Strafdossier want in GPS staat het juist.  
 
Geen stelbrief in gps aanwezig.  
GPS de juiste advocaat gekoppeld 

maar in 
Mijn strafdossier zijn er 2 advocaten 
gekoppeld. Ook de  verkeerde advocaat 

 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 10:55 [GMT +2:00]   
Datalek  is toegevoegd aan  
maar doet helemaal geen strafzaken...voor de zoveelste keer 

2019 08:15 [GMT +2:00]  
  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat. 
 

2019 15:14 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat . 
Zij krijgt notificatiemails voor 

 maar doet geen strafzaken.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd door 

Dat is een griffier RC bij de 
rechtbank Rotterdam.     
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen.  
  
Tevens zal ik de rechtbank verzoeken 
eventuele herstelacties te verrichten. 
 

2019 13:47 [GMT +2:00]  
  

Ik heb gebeld. 
 

2019 13:41 [GMT +2:00]  
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 
Soort melding: 
Veiligheidsincident 
 
1e  ma t/m 
do aanwezig 



2e ) di 
t/m vr aanwezig 
3e  ma, di ,do 
en vr aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  

 bellen  
 
Link: 

 
 

2019 13:11 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf 
FB. 
 
Verkeerde advocaat  

 verwijderen. 
 

2019 13:08 [GMT +2:00]  
  

※ 
 

 
-2019 13:08 [GMT +2:00]  

  
※ 

.PNG 
 

2019 11:30 [GMT +2:00]  
  

...> maar moet dus ander advo. 
zijn ws.  ?? 
 

2019 11:23 [GMT +2:00]  
  

Barnummer ontbreekt. 
 

2019 10:56 [GMT +2:00]  



  
@>>>>KEI>>>>KCCIVO 
 

2019 10:55 [GMT +2:00]  
  

We gaan het hier even uitzetten om te 
herstellen , maar ik verbind u even door 
met de RB Rotterdam 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 15:26 [GMT +2:00]   
Ik heb  mail ontvangen parket.  maar ik doe geen 
strafzaken 

 
 

2019 14:40 [GMT +2:00] 
  

Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  

 is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokken en data-abonnement zijn beide 
beëindigd 
 
gebruiker via de mail op de hoogte 
gebracht  
  
 

2019 08:52 [GMT +2:00]  
  

Zie bericht  dossier bij advocaat , 
melding gesloten 
 

2019 08:17 [GMT +2:00]  
  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat. 
 

2019 11:19 [GMT +2:00]  
  

aangemeld bij DVOM, zie onderstaande 
mail. 
 

2019 10:21 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat  

. Hij ontving 
notificatiemails voor  maar 
doet geen strafzaken. 



  
De betrokkenheid is op 2019 
geregistreerd door  Dat is 
een OM medewerker.  
  
Ik heb de betrokkenheid beeindigd per 
heden.  
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen. 
  
Tevens graag routeren naar FB vn OM om 
evt. herstelacties te verrichten. 
 

2019 17:01 [GMT +2:00]   
 gebeld, gaat er naar kijken. 

 
2019 16:57 [GMT +2:00]   

Link: 
 

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 

2019 16:44 [GMT +2:00]  
  

@KCC IVO 
Graag doorzetten naar FB Straf. Advocaat 
doet geen strafzaken. Graag advocaat 

 verwijderen. 
 

2019 15:26 [GMT +2:00]  
  

Datalek. Meneer doet geen strafzaken, 
meldingsnummer gegeven. 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 10:03 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :   

2019 09:52 [GMT +2:00]  
  

Onderstaande aan de secretaresse 
doorgeven. 
 

2019 08:18 [GMT +2:00]  
  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat. 
 

2019 15:50 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat  

. Hij ontving notificatiemails voor 
 maar kent de zaak niet.  

  
De betrokkenheid is op 2019 
geregistreerd door  Dat is 
een OM medewerker.  
  
De betrokkenheid was al beeindigd op 

2019. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen. 
  
Tevens graag routeren naar FB vn OM om 
evt. herstelacties te verrichten. 
 

2019 15:03 [GMT +2:00]  
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 gebeld. 



 
 
Link: 

 
 

2019 10:19 [GMT +2:00]  
  

KCC IVO, graag melding verder oppakken 
 

2019 10:03 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden 
doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 15:48 [GMT +2:00]   
 werkt hier niet meer en is ziek en de rest van het 

kantoor doet niet straf maar wel not mail inz.  
 graag goede advocaat koppelen 

2019 09:57 [GMT +2:00]  
:  

De klant op de hoogte gebracht 
 

-2019 08:28 [GMT +2:00]  
  

Dossier is verwijderd bij desbetreffende 
advocaat. 
 

2019 11:01 [GMT +2:00]  
  

Er kwam een telefoontje en een melding 
van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van het vml kantoor van 
advocaat . Zij 
kregen notificatiemails voor dossier met 
parketnummer  Maar  

 blijkt geen advocaat meer te zijn.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 

2019 door  Dat is een OM 
medewerker. De betrokkenheid heb ik per 
heden beeindigd.  
  
Kijkend in het dossier is de vergissing 
begrijpelijk. Er heeft zich wel een  

gesteld maar dat is ‘slechts’ een 
juridisch advies bureau. Geen advocaat.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER 
om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM 
om evt. herstelacties te laten verrichten. 
 

2019 09:47 [GMT +2:00] 
  



Meneer heeft weer teruggebeld. 
Gisterenavond heeft hij weer een mail 
gekregen hierover. HIj vind het erg 
vervelend dat dit elke keer gebeurd. 
 

2019 07:44 [GMT +2:00] 
  

KW-UTRECHT-FB-STRAF -  
is gebeld en op de hoogte. 
 

2019 19:48 [GMT +2:00] 
  

KW-UTRECHT-FB-STRAF ( Morgenochtend 
bellen nu buiten service windows  
RSC zet deze melding betrekkelijk laat 
door 

 
 

2019 19:45 [GMT +2:00] 
  

@KCC IVO: graag in behandeling nemen, 
alvast bedankt! 
 

 
 

2019 15:48 [GMT +2:00]  
  

WE gaan hem uit zetten als datalek 
meneer en word opgelost door 
fubnctioneel beheer 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 81

RSC meldingen 146 - 160



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
9:28 

Advocat
en Vraag 

2019 09:28 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Volgens medewerken 
van advocaat  

 
, hoort de NFI-

rapportage niet in deze 
dossier. 
 
Parketnummer     

 
Naam Advocaat     

 
 

A-
Nummer            :  

2019 12:42 [GMT +2:00] :  
Het OM meldt: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
het document is voorzien van een met de handgeschreven parketnummer 
※ 
in de brief wordt verder nog een pv-nummer genoemd 
 
※ 
 
dit pv-nummer is onbekend in gps / gps-dna. 
op  (09:13) is dit document gewaarmerkt door  
en voorzien van type doc "procesdossier" 
gebruiker  heeft deze code gewijzigd in NFI-rapportage. 
 
na het vrijgeven is het document in dossier  gegaan, waarin 
een advocaat is geregistreerd. Door het data-abonnement is ook deze brief 
naar de advocaat verstuurd. 
 
Na een melding van de advocaat, die te kennen gaf dat dit document niet in 
het dossier thuis hoort, is het door technisch beheer 'verwijderd' (niet meer 
zichtbaar voor gebruikers). 
 

2019 12:32 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2019 11:17 [GMT +2:00]   
hiervoor moeten ze contact opnemen met het parket!!!!!!! 
 
Graag routeren naar FB van OM. zodat ze de lijnen uit kunnen zetten. 



 
2019 10:16 [GMT +2:00]   

Contact gehad met  en hij geeft aan dat het ticket doorgezet 
kan worden. 
 

-2019 10:02 [GMT +2:00]   
 

 
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2019 09:50 [GMT +2:00]   
@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf met het verzoek om in 
bovengenoemd dossier het stuk Werkkopie - NFI rapportage met 
documentennummer  te verwijderen. 
 

2019 09:46 [GMT +2:00]   
※ 

.JPG 
 

2019 09:28 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 



Eerstelijn
s melding 

##########
### 

Advocat
en Vraag 

2019 10:57 [GMT 
+2:00]  

 
 

Secretaresse van  
 

 mevrouw kan het 
dossier niet vinden in 
het portaal. 

-2019 10:57 [GMT +2:00]   
Mevrouw keek onder een verkeerde naam, heeft het inmiddels nu wel 
gevonden. 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

2019 13:37 [GMT 
+2:00]   
Strafdossier 

 maar ik doe geen 
strafzaken 

2019 08:30 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 17:02 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om een OM datalek, de gebruiker heeft de advocaat 
verwijderd uit GPS en een nieuwe advocaat vastgelegd.   
  
Deze Topdeskmelding kan 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 beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl  
  
  
 
  
 

2019 14:12 [GMT +2:00]   
Routering:KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2019 13:49 [GMT +2:00]   
@ kcc/ivo: gelieve routeren naar FB straf met het verzoek om  

 inzake dossier  te 
ontkoppelen. Dossier is heden aangebracht. Verzoek aan het parket dit te 
herstellen. 
 

2019 13:37 [GMT +2:00]   
@ Kei >>>>KCC IVO 
 

2019 13:37 [GMT +2:00]   



ik ga het meteen doorgeven aan functioneel beheer om e.e.a. te laten 
wijzigen...excuses namens de rechtbank voor het ongemak. 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

-2019 13:37 [GMT 
+2:00]  

 
Wij hebben een 
notificatie gehad in de 
zaak met het 
parketnummer

 gekoppeld 
aan  

maar 
deze advocaat doet 
geen strafzaken. 
Wij gaan er van uit dat 
de verkeerde advocaat 
gekoppeld is, graag zien 
wij dat dit gekoppeld 
gaat worden aan de 
juiste advocaat. 
 

 
parketnr.  

-2019 08:31 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 16:51 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding 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 beëindigd in GPS 
Er is contact opgenomen met de gebruiker om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek (Rechtbank Oost-Brabant) 

@rechtspraak.nl> 
 

2019 14:12 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2019 13:43 [GMT +2:00]   
@ kcc/ivo: gelieve deze melding routeren naar FB straf met het verzoek om 

 uit de zaak  te verwijderen. 
 

2019 13:37 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer gaarne uitzoeken(data lek?) 
 
 
Ik zie dat in GPS dit gezonden is aan bovengenoemde advocaat,  

 gaf aan dat deze advocaat geen strafrecht doet. 
Graag aanmelden als data lek 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

2019 13:45 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam 
Advocaat    :  

 
A-Nummer            : niet 
meer werkzaam / 
geschrapt 
 
In LAT staat wel: 

 

 

 
In Mijnstrafdossier is 

 
  geko

ppeld aan de zaak... 
Ook gekoppeld : 

  op dit A-
nummer is geen 
vermelding meer te 

2019 08:33 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 16:34 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding 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 door gebruiker  beëindigd 
in GPS. de gebruiker heeft ook al de juiste advocaat gekoppeld 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek (Rechtbank Midden-Nederland) 

@rechtspraak.nl> 
 

2019 15:23 [GMT +2:00]   
Geen van alleen te bereiken: 
1e  ma t/m do aanwezig 
2e  di t/m vr aanwezig 
3e  ma, di ,do en vr aanwezig 
Indien niemand opneemt dan  bellen  - 
Voicemail ingesproken) 
 

-2019 15:21 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (  op de hoogte)  

 
 

2019 14:30 [GMT +2:00]   
@kcc/ivo: gelieve deze melding routeren naar FB straf met het verzoek om 

 advocaat te  te 
ontkoppelen. De andere advocaat  - 
advocaat te  kan blijven staan. 



vinden in LAT (zie 
bijlage) 

 
2019 14:11 [GMT +2:00]   

※ 
 1.JPG 

 
-2019 14:11 [GMT +2:00]   

※ 
.JPG 

 
-2019 13:45 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

-2019 16:14 [GMT 
+2:00]  

 
Ik heb zojuist een 
notificatie ontvangen in 
de strafzaak met het 
parketnummer 

 ik behandel 
geen strafzaken dus ik 
denk dat het naar de 
verkeerde advocaat 
gestuurd is? 

 
parketnummer 

 

2019 13:31 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
in genoemde zaak is 3x  als raadsman geregistreerd 

 is de juiste 
 
betrokkenheid en data-abonnement van beide andere  zijn 
beëindigd. 
 

2019 10:11 [GMT +2:00]   
De secretaresse doorgeven dat het hersteld is. 
 

2019 10:08 [GMT +2:00]   
In Mijn strafdossier kan ik zien dat de advocaat met  is verwijderd. 
 

2019 09:24 [GMT +2:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 08:34 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij desbetreffende advocaat. 
 

2019 12:53 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 11:40 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 11:10 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Zij kreeg 
notificatiemail voor  maar doet geen strafzaken. 



  
De betrokkenheid is geregistreerd op  door  Dat is 
een medewerker RC bij rechtbank Den Haag. De kennelijke vergissing is 
aansluitend hersteld.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens zal ik de administratie van de rechtbank op de hoogte stellen en 
verzoeken evt. herstelacties te verrichten. 
 

2019 17:37 [GMT +2:00]   
Helaas niemand meer kunnen bereiken.  
 
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 
Link: 

 
 

2019 17:10 [GMT +2:00]   
@ kcc/ivo: gelieve routeren naar FB Straf met het verzoek om advocaat  

 te ontkoppelen. Onder barnummer  
staat er geen advocaat  in het LAT geregistreerd. De advocaat 
die overblijft is  
 

2019 16:41 [GMT +2:00]   
※ 
x.JPG 
 

-2019 16:14 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: 
 



Graag melding in behandeling nemen waarschijnlijk verkeerde advocaat 
gekoppeld (data lek?) 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

2019 10:00 [GMT 
+2:00]  

 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

A-Nummer            : 
 

 
Meneer is geen 
strafrechtadvocaat. 

2019 12:59 [GMT +2:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
IVO: 
Geachte OM, 
  
Ik heb per abuis een aanmelding verstuurd wat niet de bedoeling was. Het 
gaat om  [Mijn StrafDossier: Verkeerde advocaat 
gekoppeld / Datalek / . 
  
Aanmeldingsmail mag als niet verzonden beschouwd worden. 
 

2019 12:57 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 12:08 [GMT +2:00]   
Per abuis aanmeldmail naar OM gestuurd. Extra mail verstuurd met 
opmerking dat dit per abuis is geweest. 
 

2019 11:47 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar doet geen strafzaken. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op  door  Dat is 
een griffiemedewerker bij rechtbank Overijssel.  
  
De betrokkenheid heb ik beeindigd per heden.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  



  
Tevens zal ik de administratie van de rechtbank op de hoogte stellen en 
verzoeken evt. herstelacties te verrichten. 
 

2019 10:31 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen - iedereen gebeld die in deze groep 
zit, niemand aanwezig) 
 
Link: 

 
 

2019 10:24 [GMT +2:00]   
@ kcc/ivo: gelieve deze melding routeren naar FB Straf.  
 
In GPS staat naast  ook  
weergegeven. Echter staat er geen vinkje achter zijn naam (digitaal 
verstrekken). 
 

2019 10:21 [GMT +2:00]   
※ 

.JPG 
 
17-10-2019 10:00 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
In gps staat  als Raadsman genoteerd, ook het emailadres 
komt overeen, maar dit klopt niet. 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

-2019 15:13 [GMT 
+2:00]

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld, 
deze advocaat is niet 
meer werkzaam voor 
dit kantoor en is zelfs 
geen advocaat meer. 
 
Parketnummer     :

 
Naam 
Advocaat    :   
A-Nummer            : 

 

-2019 10:13 [GMT +2:00]   
betrokkenheid en data-abonnement zijn beëindigd 
 
om medewerker is via de mail op de hoogte gebracht 
 

-2019 07:24 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie 
 

2019 17:57 [GMT +2:00]   
aangemeld DVOM 
 

-2019 17:43 [GMT +2:00]   
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van het vml kantoor van advocaat  

. Zij kregen notificatiemail voor  maar deze advocaat is 
niet meer werkzaam voor dit kantoor. 
  
De betrokkenheid is op 2019 geregistreerd door  Dat is 
een OM medewerker. De betrokkenheid is op 2019 ook weer 
verwijderd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 16:32 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
Link: 

 
 



2019 16:10 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding graag doorzetten  Advocaat 
verwijderen uit GPS en MS. Mogelijk datalek. 
 

2019 15:43 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 3:18 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject: FW: ref.nr.  Stukken toegevoegd aan strafdossier 

 voor advocaat  
 
Goedemiddag, 
 
Uw referentie:  
 
Zojuist heb ik gesproken met  van uw rechtbank en aan haar 
doorgegeven dat  sinds een paar jaar niet meer werkzaam is 
bij ons kantoor. 
Ons kantoor doet overigens geen strafzaken. 
 
Onderstaande mail retourneren wij hierbij aan u. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
※ 
 

 
Office Manager 
 

 
 
T:  



 
Website | Email 
 
※ 
 
This e-mail and its attachments are confidential and may contain legally 
privileged information. If you are not the intended recipient, please notify 
the sender immediately and delete this e-mail from your system. The 
partnership  consists of practices with corporate 
personality. All our services are provided on the basis of the general terms 
and conditions of  filed with the court registry of the 
court of Amsterdam and published at  These 
general terms and conditions contain a limitation of liability up to the 
amount payable in the case concerned under the professional liability 
insurance. 
 
Van: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2019 12:50 
Aan:   
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 map: 
-  - Onderzoek ter terechtzitting 
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via het advocatenportaal  
mijnstrafdossiers.rechtspraak.nl. 
 
Dit portaal maakt gebruik van eHerkenning om alleen bevoegden toegang 
te verlenen. De zaken die getoond worden zijn zowel voor u als door u 



gemachtigde personen zichtbaar. 
 
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. Het loket is in 
principe zeven dagen per week, 24 uur per dag te benaderen. 
 
Dit is een automatisch verstuurde mail. Voor verdere vragen verwijzen wij u 
graag naar onze website 
https://loket.rechtspraak.nl/Professionals/Advocatuur/45 of u kunt contact 
opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum vi 



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
9:19 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

-2019 09:19 [GMT 
+2:00]

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

 
A-Nummers  :  

 
Naam 
Advocaat    :           

en ?? 
 
Ik heb in de mailbox 
een email ontvangen 
voor  Zij 
werkt niet meer voor 
ons kantoor en is nu 
Officier van Justitie. 

2019 09:25 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak  
 

2019 10:11 [GMT +2:00]   
geregistreerd door  op 2019 (medewerker ZM) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar Datalek (Rechtbank Oost-Brabant) 

@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 
 

2019 09:47 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 

2019 09:25 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, graag doorzetten 
 

2019 09:19 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

2019 12:32 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam Advocaat    : 

 
A-Nummer            : 

 
 
Zit een stelbrief in 
dossier van

 
 

2019 12:04 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
einde betrokkenheid is opgevoerd door zm (hierdoor ook het data-
abonnement beëindigd) 
 
gebruiker  via mail op de hoogte gebracht dat de juiste raadsman 
nog toegevoegd dient te worden  
  
 

2019 09:33 [GMT +1:00]   
 gebeld, melding hierbij afgesloten 

 
-2019 09:29 [GMT +1:00]   

@RSC, graag terugkoppelen. 
 

-2019 09:28 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak  
 

2019 19:51 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
   
  
Samenvatting melding:  
Hierbij het verzoek onderstaande melding in behandeling te nemen. 
 
 

 
onzichtbaar voor aanmelder 



 2019 17:31 
Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor dossier met parketnummer  maar kent 
dat dossier niet. 
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door  Dat is een 
parketmedewerker. 
 
Ik heb de betrokkenheid beëindigd op 2019. 
 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 
 
Aanmelderskaart: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Korte omschrijving: 
Mijn StrafDossier: Verkeerde advocaat gekoppeld / Datalek|  
 
Dienst: 
Mijn Strafdossier 
 



Prioriteit en oplosdatum: 
P4: -2019 12:16 
 
Incident/verzoek: 

2019 12:32 [GMT +2:00]  
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 
Zit een stelbrief in dossier van  
 
Actie(s): 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
IVO Rechtspraak KlantContactCentrum  
  
 
Heb je vragen of opmerkingen? Reageer op deze e-mail of bel naar 088 - 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Servicedesk OM ICT 
Dienstverleningsorganisatie OM 
 

2019 08:11 [GMT +2:00]   
aangemeld DVOM 



 
2019 17:31 [GMT +2:00]   

Er kwam een telefoontje en een melding van KCC dat bij RSC een 
telefoontje binnenkwam van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor dossier met parketnummer  maar kent 
dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door  Dat is een 
parketmedewerker.  
  
Ik heb de betrokkenheid beëindigd op 2019. 
  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 13:18 [GMT +2:00]   
Routering: 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 gesproken 
 

2019 12:48 [GMT +2:00]   
@ KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar FB Straf met het verzoek 
om advocaat  uit deze zaak te 
ontkoppelen. Juiste advocaat is  
 

2019 12:32 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

-2019 16:39 [GMT 
+2:00]   
mail rechtspraak.nl 
Uitvraag script bestuur: 
BAR nummer :  
Telefoonnumer : 

 
Naam:  
Zaaknummer: 

 
Documentnaam:  

  
Zittingsdatum: 
Schermnaam: 
Locatie: 
Symptoom: 
notificatiemail 
ontvangen echter niet 
de juiste advocaat.  
Collega’s idem: 
Hoeveel: 
Gevolgen: 
Datum+Tijdstip: 
Printscreens: 

-2019 10:42 [GMT +1:00]   
Ter verificatie gebeld met  toevoeging per post ontvangen. 
Het gaat hierbij kennelijk om een nagezonden stuk van de RvdR. Daarna 
gebeld met collega  - Kabinet RC RB MNL-UTR > gaat er voor 
zorgen dat de toevoeging op naam van  wordt 
afgegeven.   
 

2019 10:04 [GMT +1:00]   
Mevrouw heeft nu een brief ontvangen van Raad van de bijstand, dat er een 
toevoeging is verleend. Wellicht is het nog niet goed verwerkt. 
 

-2019 12:55 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  behandeld en gereed.   
  
Toelichting afhandeling door OM:  
 
Datum betrokkenheid is door zm beeindigd, hierdoor is ook het 
abonnement beëindigd. 
 
Gebruiker  heeft de juiste advocaat inmiddels in de zaak 
geregistreerd. 
 
Gebruiker  op de hoogte gebracht via de mail  
  
 

-2019 11:49 [GMT +1:00]   
mailadres klopt ook niet 
hierbij melding gesloten 
 

2019 11:44 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 11:32 AM 
Subject: Onbestelbaar: Reactie op melding  



 
Delivery has failed to these recipients or groups: 

 
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. 
 
The following organization rejected your message:  
 
Diagnostic information for administrators: 
Generating server:  
 

 
 

Remote Server returned '554 5.0.0 <[  #5.0.0 smtp; 5.1.0 - 
Unknown address error 550-'5.1.1 : Recipient 
address rejected: User unknown in virtual alias table' (delivery attempts: 
0)>' 
 
Original message headers: 
Received: from unknown rechtspraak.minjus.nl) 
([ ]) by  with ESMTP;  2019 
11:32:05 +0100 IronPort-SDR: 
2KRhCOAGzQgh1k33kDKn7U8uoLK/cZCTz7T1BtsWDGCG3DU2kBKXjZ+Pi4i6
wU7BxOotA6xpAP 
hJBItzh8huQ5+TtBhsHrbRgnRLdpyYcGt21+CivLY688Q/c4lVs97X0skJnlqEAxh
7gj8VIwPb 
9c0qoUTDlPO2S8fYhOuLatNMJP2Fs6vsIBoMhdexbBGcFjtXLWJlBrpwH7a/Mr
RJ9SAbJ9m3hM 
Ca1NQ5/EAgN5FbX0NfM2m3alEziFqRLeeYwKoUiLaAUVG9gur9f5+cJbeqwO
CJRsqFitMZTOkT Y90= X-IronPort-AV: E=McAfee;i="6000,8403,9426"; 
a="79759499" X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.68,250,1569276000"; 
d="scan'208";a="79759499" X-IronPort-DK-Sig: MX1-DKIM-rechtspraak_nl 



Date:   2019 11:32:04 +0100 From: @rechtspraak.nl> To: 
< > Message-ID: 
<1901765245.18146.1572517924597@rp000911.rechtspraak.minjus.nl> 
Subject: Reactie op melding  MIME-Version: 1.0 Content-
Type: text/plain; charset="iso-8859-15" Content-Transfer-Encoding: quoted-
printable X-Mailer: TOPdesk 9.02.008-on-premises-release5-20190416-1154 
X-Priority: 3 Return-Path: @rechtspraak.nl 
 

2019 11:29 [GMT +1:00]   
telefoonnummer klopt niet (1 cijfer teveel) 
advocaat op de hoogte gebracht per mail 
 

2019 11:20 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 11:17 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak . 
 

2019 16:35 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
  
 

2019 10:19 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM en gerouteerd naar Classic-mijn-strafdossier. 
 

2019 10:17 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam van 
advocaat . Hij kreeg notificatiemail voor 

 maar dit is niet de goede advocaat.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op  door  Dat is een 
OM medewerker. Ik heb de betrokkenheid beeindigd per heden. 



  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar 



Tweedelij
ns 
melding 

2019-  
8:17 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

2019 08:17 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    : 

  
A-Nummer            : 

 

2019 14:40 [GMT +1:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling.  
 
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid is door gebruiker beeindigd, hierdoor is ook het data-
abonnement beeindigd 
 
gebruiker heeft de juiste raadsman in de zaak geregistreerd 
 

2019 15:15 [GMT +1:00]   
Adv. telefonisch ikgst. Melding sluiten. 
 

2019 11:57 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 11:56 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak  
 

2019 19:06 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
  
 

2019 13:24 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM en gerouteerd naar mijnstraf dossier. 
 

2019 13:12 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker  
 
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 beëindigd in GPS door gebruiker 

 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2019 11:38 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 

2019 08:29 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn 
Strafdossier. 
 
@ FB - straf advocaat is gekoppeld in GPS en Mijn strafdossier maar de 
advocaat geeft aan geen strafzaken te doen. 
 

2019 08:17 [GMT +2:00] :  
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
 
Zoals deze advocaat aangaf is het dossier ten onrechte naar hem 
verzonden. Meneer doet geen strafrecht zaken.  
Naar alle waarschijnlijkheid betreft het onderstaande advocaat (zelfde 
achternaam, strafrechtadvocaat). 
 
 

 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

-2019 11:35 [GMT 
+2:00]  

 
Advocaat  

 
heeft een notificatie 
ontvangen van een 
strafdossier met het 
parketnummer 

 maar die is 
niet voor onze 
advocaat. 

 
behandeld geen 
strafzaken. 
 

 
parketnummer: 

 
 
GRAAG WIL IK EEN 
TERUGKOPPELING ALS 
DIT IS OPGELOST OF BIJ 
DE JUISTE ADVOCAAT 
TERECHT IS GEKOMEN 

2019 14:40 [GMT +1:00]   
Mail OM ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker heeft zelf geconstateerd dat er een verkeerde raadsman was 
geregistreerd en heeft deze betrokkenheid beeindigd ; 
 

-2019 15:27 [GMT +1:00]   
Melder op de hoogte gebracht melding kan gesloten worden, 
 

2019 12:08 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 12:01 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak  
 

2019 18:56 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2019 13:29 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 13:26 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker  
 
Deze Topdeskmelding kan 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 was reeds al beëindigd in GPS door 
gebruiker  
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2019 13:08 [GMT +2:00]   
Doorgegeven aan  
 

2019 12:11 [GMT +2:00]   
@ KCC - Ivo Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf.  Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn 
Strafdossier. 
 
Zowel in mijn strafdossier als in GPS zijn er 2 advocaten gekoppeld.  
 

 onjuiste advocaat onterecht gekoppeld 
 Juiste advocaat 

 
-2019 11:35 [GMT +2:00]   

@KEI-Kamer zie data lek 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

-2019 14:32 [GMT 
+2:00]   
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  

 doet 
geen strafzaken 
 
Parketnummer     :  

 
Naam Advocaat    :  

  
A-Nummer            : 

 
 
Mijn strafdossier zijn er 
2 advocaten gekoppeld 

 en 
 

  
  

2019 13:47 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed.    
  
Toelichting afhandeling door OM:  
 
betrokkenheid en data-abonnement zijn beëindigd; 
gebruiker  via de mail op de hoogte gebracht  
  
 

2019 12:08 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 12:04 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak   
 

2019 16:34 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

-2019 10:22 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM en gerouteerd naar Classic-mijn-strafdossier. 
 

2019 09:44 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam van 
advocaat . Hij kreeg notificatiemail voor  
maar doet geen strafzaken.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2019 door  Dat is 
een OM medewerker. Op 2019 is de betrokkenheid ook weer 
beeindigd.  
  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 



advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. herstelacties te laten 
verrichten. 
 

2019 15:36 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF -  gebeld. 
Link: 

 
 

2019 14:35 [GMT +2:00]   
@ KCC - Ivo Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier. 
 

2019 14:32 [GMT +2:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen 
uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

##########
### 

Advocat
en 

Veiligheidsinci
dent 

2019 15:34 [GMT 
+1:00]

  
Deze advocaat is 
onterecht gekoppeld. 
Zijn broer met dezelfde 
naam behandelt deze 
zaak. 
Beide advocaten 
werken ook nog bij 
hetzelfde kantoor:  

 
 
Parketnummer: 

 
BAR-nummer en naam 
onjuiste advocaat: 

 

BAR-nummer en naam 
juiste advocaat: 

 

2019 11:55 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid en het data-abonnement met  is beëindigd per  

 2019; 
 
gebruiker  per mail op de hoogte gebracht; 
 

2019 19:48 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2019 15:28 [GMT +1:00]   
Melder op de hoogte gebracht melding kan gesloten worden, 
 

2019 12:16 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 12:16 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM 
 

2019 12:10 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak  
 

2019 08:47 [GMT +1:00]   
geregistreerd door  op -2019 14:34:41 (medewerker OM) 
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 
 

2019 07:55 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 ingelicht 
 
 
Link: 

 
 

-2019 15:34 [GMT +1:00]   
@KCC IVO: graag de onjuiste advocaat verwijderen en doorsturen naar het 
OM, zodat de juiste advocaat toegevoegd kan worden. Bedankt! 
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