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Tweedelijn
s melding 

############
# Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 15:35 [GMT 
+1:00] ,:  
Sender: 

 
Date sent:  2019 3:21 
PM 
To: "Rechtspraak 
Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
CC:  (IVO 
Rechtspraak)" 

@rechtspraak.nl
>,  

Subject: FW: Spoed  
 
Goedemiddag, 
 
De gegevens staan bij BAR 
juist  per 2019. 
 
Graag dit aanpassen in het 
systeem van de rechtbanken. 
 
Graag een bericht naar het 
kantoor en een CC naar BAR. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
--------------------------------------
---------------------- 
Nederlandse orde van 
advocaten 

 
Medewerker BAR 

 

2020 14:51 [GMT +1:00]   
vervolg van deze melding in :   adresregistratie niet juist 
aanpassing van /20: 
de onderstaande e-mail van aanmelder van  en de bijbehorende 
bijlage (1).pdf staat ook in die melding (reden dat de mail ook in 
deze melding staat is dat de advocatenorde/  het 
meldingsnummer gebruikte van de oude afgesloten melding) 
 

2020 13:18 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 12:38 PM 
To: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
CC:   
Subject: FW: Reactie op melding  
 
Goedemiddag, 
 
Willen jullie onderstaande mail z.s.m. in behandeling nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nederlandse orde van advocaten 

 
medewerker bar 

 

Telefoon:  
Afwezig woensdag en vrijdag 
 
※ 
 
※ 
 
※ 
 
※ 
 
※ 



 

Tel.  
 
aanwezig: dinsdagochtend 
woensdag en vrijdag hele 
dag 
 
※ 
 
※ 
 
※ 
 
※ 
 
※ 
 
Forwarded message: 
From:  
Date: 2019 12:24 
Subject: Spoed  

 

@ 
2019, 12:24: 
 
Betreft: 
Spoed 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van ons 
telefoongesprek van 
hedenochtend, bericht ik u 
als onderstaand. 
 
Heden is mij gebleken dat 

 
Van:  
Verzonden:   2020 12:04 
Aan: @rechtspraak.nl; BAR < > 
Onderwerp: Re: Reactie op melding  
 
Betreft: 
Re: Reactie op melding  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Heden is mij alsnog gebleken dat de juiste adresgegevens niet zijn 
vermeld bij alle afdelingen van de rechtbank. Zo blijkt dat het kabinet RC 
steevast in de lasten tot toevoeging de adresgegevens van mijn 
voormalig kantoor noemt en de lasten en diverse stukken ook aan mijn 
voormalig kantoor worden gezonden, waarvan ik enkele wel ontvang. 
 
Bijgaand treft u in ieder geval 1 bewijsstuk waaruit dit probleem blijkt. 
Er zijn echter nog een aantal parketnummers waarbij ik hetzelfde 
probleem heb, te weten: 
 
1.  
2.  
3.  
4.   
 
Ik verzoek u dit probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. 
 
Gaarne vernemend, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat 
 
※ 
 

 



bepaalde afdelingen van de 
rechtbank Den Haag en 
Amsterdam niet mijn juiste 
kantoorgegevens in het 
systeem hebben. Bij navraag 
bij deze rechtbanken bleek 
dat zij afhankelijk zijn van de 
registratie in BAR-Beheer. De 
medewerkers deelde mij 
mede dat ik per  2019 
zou zijn overgegaan naar 

 aan 
de  Dit is 
echter mijn voormalig 
kantoor, daar ik inmiddels 
zelfstandig ben gevestigd 
aan de  

Die 
mutatie heb ik dan ook per 

 2019 doorgegeven via 
BAR-Beheer. Mijn A-nummer 
is  
 
De rechtbank heeft 
inmiddels verschillende 
uitspraken, oproepen 
zittingen e.d. naar mijn oude 
kantoor gezonden, waarvan 
ik enkele (gelukkig) 
doorgestuurd heb gekregen. 
Ik loop nu echter een risico 
dat ik niet van het verloop, 
zittingen of rolhandelingen 
op de hoogte ben omdat 
poststukken van de 
rechtbanken naar mijn oude 
kantoor worden gezonden. 
Cliënten kunnen mij hiervoor 

 
 

 
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: @rechtspraak.nl 
Datum:  2019 18:08 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Reactie op melding  
Geachte  
 
Hierbij kan ik u melden dat de adresseringsproblemen zijn opgelost. Ik 
dank u hartelijk voor alle opgebrachte geduld. Mijn excuses voor al het 
geleden ongemak. 
Er staat nu overal het adres:  
 
Ik verzoek u om direct contact met ons op te nemen als zich 
onregelmatigheden voordoen. 
 



aansprakelijk 
houden.Inmiddels heb ik zo 
een 47 dossiers in 
behandeling, waarbij ik zal 
moeten nagaan wanneer er 
brieven door de rechtbank 
aan mij zijn gezonden. 
Overigens heb ik in sommige 
zaken wel post van de 
rechtbank ontvangen. De 
centrale balie heeft 
overigens wel mijn juiste 
gegevens, dat weet ik 
vanwege het instellen van 
hoger beroep en leentoga's 
huren. 
 
Gelet op het voorgaande 
verzoek ik u met spoed om 
de registratie in BAR-Beheer 
na te gaan en de 
rechtbanken daarvan in 
kennis te stellen. Kunt u mij 
overigens ook berichten of 
de mutatie goed is 
doorgevoerd en of ik nog 
andere handelingen dien te 
verrichten, die het probleem 
kunnen verhelpen. 
 
Gaarne vernemend, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat 
 
※ 

Heeft u nog vragen over deze melding of heeft u een andere vraag voor 
het Rechtspraak Servicecentrum? 
U kunt contact met ons opnemen via één van de onderstaande kanalen: 
 
Telefoon: 088-  (werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur) 
Twitter: www.twitter.com/RechtspraakNL 
Facebook: www.facebook.com/rechtspraak 
 
Op www.rechtspraak.nl vindt u algemene informatie over de 
rechtspraak in Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
 
________________________________ 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 
De met dit e-mailbericht verzonden informatie is uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). 
Indien u niet de beoogde ontvanger van het e-mailbericht bent, wordt u 
vriendelijk verzocht 



 
 

 
 
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. 
 
De met dit e-mailbericht 
verzonden informatie is 
uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). 
Indien u niet de beoogde 
ontvanger van het e-
mailbericht bent, wordt u 
vriendelijk verzocht dit 
onverwijld telefonisch dan 
wel per e-mail te melden aan 
de afzender en het originele 
e-mailbericht en eventuele 
kopieën uit uw systeem te 
verwijderen en te 
vernietigen. 
Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, 
verspreiding of verstrek 



Tweedelijn
s melding 

############
# 

Rechtzoekende
n 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 15:58 [GMT 
+1:00]

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  

 

2019 12:33 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak  
 

2019 17:45 [GMT +1:00]   
Er kwam 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 -2018 door  Dat 
is een griffiemedewerker van rechtbank Noord Holland 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Ik heb de griffie van de rb ingelicht. 
 

2019 16:16 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 gebeld. 
 
 
Link: 

 
 

2019 16:07 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO 
graag doorzetten naar FB Straf 
 

2019 15:59 [GMT +1:00]   
@kei-Kamer: graag doorzetten naar Ivo 
 

2019 15:58 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 2019-  9:17 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 09:17 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer    : 

 
Naam Advocaat   :  

    
A-Nummer           :  

2019 12:14 [GMT +1:00]   
Advocaat A02894 verwijdert bij zaak  
 

-2019 11:38 [GMT +1:00]   
Er zit een typefoutje in de melding het gaat om advocaat  
 
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 via skype om de juiste 
advocaat te koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalekken (Rechtbank Overijssel) 

@rechtspraak.nl> 
 

2019 09:44 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (  gesproken) 
 
Link: 

 
 

2019 09:37 [GMT +1:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Graag 
advocaat verwijderen uit GPS/ Mijn strafdossier. 
 

2019 09:17 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 2019-  9:17 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 09:17 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Datalek 
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :   

2019 15:18 [GMT +1:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid raadsman  is beeindigd, hierdoor ook 
het data-abonnement 
door het OM is inmiddels een andere raadsman toegevoegd aan de 
zaak.  
  
 

2019 12:16 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 12:12 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak  
 

2019 11:57 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 11:47 [GMT +1:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker 

 De gebruiker heeft direct de foutieve advocaat verwijderd 
en een andere advocaat gekoppeld aan de zaak namelijk  

  
 
De 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: 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2019 09:45 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (  gesproken)  
 



Link: 
 

 
-2019 09:37 [GMT +1:00]   

@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Graag 
advocaat 
verwijderen uit GPS/ Mijn strafdossier. 
 

2019 09:17 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossi 



Tweedelijn
s melding 2019-  9:46 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 09:46 [GMT 
+1:00]

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  
 
Mijn strafdossier. 

2019 14:02 [GMT +1:00]   
 Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een 
OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht 
wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te 
maken. Zie voor meer 
infomatie  

 . 
de in 2011 geregistreerde raadsman is foutief opgevoerd en beide 
records zijn op  verwijderd 
 
op  jl is door  genoemde raadsman aan de zaak 
gekoppeld. ik heb met ingang heden de betrokkenheid beeindigd 
(hiermee wordt ook het data-abonnement beeindigd). gebruiker 

 via de mail op de hoogte gebracht. 
 

2019 12:15 [GMT +1:00]   
Advocaat  is verwijderd bij zaak  
 

2019 17:58 [GMT +1:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar 
dit nummer als referentie. 
 

2019 12:58 [GMT +1:00]   
Er kwam 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 is 
een OM medewerker. De betrokkenheid is blijkbaar wel geantedateerd, 
op 2011.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  



Tevens graag routeren naar FB van OM zodat zij evt. herstelacties 
kunnen laten verrichten. 
 

2019 10:26 [GMT +1:00]   
 telefonisch geïnformeerd. 

 
2019 10:17 [GMT +1:00]   

aan DOKK: svp doorzetten naar Ivo 
 

2019 10:10 [GMT +1:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn 
Strafdossier. 
 

2019 09:46 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
aan : svp doorzetten naar Ivo 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
12:33 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 12:33 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

  
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  

2019 14:00 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid is beeindigd, hierdoor is ook het data-abonnement 
beeindigd. 
 
mail gestuurd aan gebruiker mbt foutief opgevoerde raadsman  
  
 

2019 15:34 [GMT +1:00]   
Mail om:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2019 12:38 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

2019 12:19 [GMT +1:00]   
Advocaat  is verwijderd bij zaak  
 

2019 13:24 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam 
van advocaat  Zij kreeg notificatiemail voor 

 maar kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door  
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 zodat zij evt. herstelacties 
kunnen laten verrichten. 
 

2019 12:48 [GMT +1:00]   
 gebeld. 



KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
 
Link: 

 
 

2019 12:38 [GMT +1:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 

2019 12:33 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
12:35 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 12:35 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  
 
Advocaat ontvangt een 
notificatieamail voor een 
strafdossier; meneer 
vertegenwoordigd niet deze 
verdachte 
Verdachte :  

 

2019 11:18 [GMT +1:00]   
Gebeld met het kantoor  om ontkoppeling door te geven. In 
gesprek. 
 

2019 13:42 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij zaak  
 

2019 07:44 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij OM. 
 

2019 17:25 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam 
van advocaat . Hijkreeg notificatiemail voor 

 maar kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2019 door  
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 zodat zij evt. herstelacties 
kunnen laten verrichten. 
 

2019 15:24 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 is gebeld. 
 
 
Link: 

 
 

2019 14:24 [GMT +1:00]   
@KCC IVO, melding graag verder oppakken. 
 

2019 12:35 [GMT +1:00]   



Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
15:43 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 15:43 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

  
A-Nummer            :    
(niet meer werkzaam als 
strafadvocaat. 

2019 12:31 [GMT +1:00]   
Gebeld met het voormalig kantoor van  

 
 

 
 zal zich via het OM kenbaar maken als opvolgend advocaat in 

deze zaak. Melding sluiten. 
 

2019 09:20 [GMT +1:00]   
Twee keer gebeld, geen gehoor. 
 

2019 17:33 [GMT +1:00]   
het kan zijn dat deze advocaat geen advocaat meer is. Maar is 
oorspronkelijk wel gekoppeld aan deze zaak.  
 
in principe zou de advocaat zich moeten laten vervangen. Het kantoor 
zou even contact moeten opnemen met parket om dit aan te geven. Ik 
heb de betrokkenheid beëindigd per heden. maar dit is niet noodzakelijk 
meteen een datalek. 
 

2019 17:07 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF   gesproken  ) 
 
Link: 

 
 

2019 15:48 [GMT +1:00]   
@KCC IVO, melding graag verder oppakken. emailadres ontbreekt. Wat 
mij betreft niet perse noodzakelijk. Prima. Is wel teruggekoppeld. 
 

2019 15:43 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
20:00 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 20:00 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
BAR nummer :  
Telefoonnumer : zie aantek 
Windows versie : nvt  
 
Naam:    
Zaaknummer:  
Documentnaam: 
Notificatiemail ontvangen 
Zittingsdatum: 
Schermnaam: 
Locatie: 
Symptoom: notificatiemail 
ben geen 
strafrechtadvocaat, noch 
mijn kantoorgenoten, ik zie 
wel een  
te .  
Collega’s idem: 
Hoeveel: 
Gevolgen: 

2019 14:00 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
door het beeindigen van de betrokkenheid is ook het data-abonnement 
beeindigd. 
 
door het OM is inmiddels een andere raadsman toegevoegd aan de zaak  
  
 

2019 16:24 [GMT +1:00]   
Ingesproken op voicemail. Melding sluiten 
 

-2019 14:31 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2019 14:29 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert in zaak  
 

2019 09:58 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam 
van advocaat . Zij kreeg notificatiemail 
voor  maar kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door  En ook 
weer verwijderd op 2019 door  Dit zijn beide OM 
medewerkers.  
  
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 08:54 [GMT +1:00]   
Gebeld naar  geen gehoor. 
 



2019 08:49 [GMT +1:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 
  verwijderen. Er is geen stelbrief bekend in 
GPS 
 

2019 20:00 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2019-  
16:20 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 16:20 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  

2019 15:09 [GMT +1:00]   
Deze melding kan worden afgesloten > de machtiging in GPS voor  

 is op  beëindigd. Het was voor mij niet duidelijk of het vinkje 
achter de naam van deze advocaat invloed zou hebben over de toegang 
tot de stukken. 
 

2019 12:16 [GMT +1:00]   
@ KCC/IVO - bij raadplegen GPS staat er achter de naam van  

 nog steeds een vinkje (dig.ver.) actief. Gelieve deze melding 
terug zetten naar IVO. Collega ? 
 

2019 12:12 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2019 11:07 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

-2019 10:21 [GMT +1:00]   
Advocaat  is verwijderd uit zaak  
 

2019 09:51 [GMT +1:00]   
Er kwam 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  
En ook weer verwijderd op 2019 door  Dit zijn 
beide OM medewerkers.  
  
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.  
Er kwam 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  
En ook weer verwijderd op 2019 door  Dit zijn 
beide OM medewerkers.  
  
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 17:13 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 
alle FB's gebeld, echter was er niemand bereikbaar. 
 
Link: 

 
 

2019 16:28 [GMT +1:00]   
@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB - Straf met het verzoek om de 
bovengenoemde advocaat te ontkoppelen. Het betreft een nieuwe zaak 
van  

 kan blijven staan. 
 
Status: zitting heden - 14:45 uur. 
Locatie: RB Rotterdam  - PR. 
 

2019 16:25 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2019 16:20 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

############
# Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 10:49 [GMT 
+1:00]  

 
 is WEL raadsman 

in dit dossier. 
 

2019 11:16 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  
 
Meneer wil ons een mail 
sturen omdat hij onterecht 
gekoppeld is aan een 
strafdossier. 

2020 13:56 [GMT +1:00]   
Mail Openbaar Ministerie ontvangen met betrekking tot de afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
de tenaamstelling v/h document is onjuist. het betreft hier geen 
stelbrief,maar een "benoeming en opdracht gedragsdeskundige 
persoon"; 
 
het document heeft de status 'verwijderd' 
 

2020 09:39 [GMT +1:00]   
Beste OM,  
  
Verzoek melding  aanvullen met 
volgende bericht:  
  

 stukken op niet beschikbaar. Via GPS niet de 
mogelijkheid om de stukken te herzenden. Knop inactief. 

 stukken op niet beschikbaar. Via GPS niet de 
mogelijkheid om de stukken te herzenden. Knop inactief. 

 op enkele stukken na is alles gedownload. Enkele 
stukken zijn succesvol gedownload en gearchiveerd. 

 dossier niet bekend. 
  
Graag zou ik ook de status willen weten.  
Verzoek melding met spoed op te pakken s.v.p. dan wel in behandeling 
te nemen. alvast bedankt.  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Klant Contact Center 
 
Frontoffice 
ICT Loket Zeeland-West-Brabant 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 



Bereikbaar: ma t/m do  
 
 
 
  
 

2020 10:05 [GMT +1:00]   
Kan er iets over de voortgang van deze melding worden gezegd? 
Advocaat vraagt bij mail van 2020 om een update! 
 

2020 09:59 [GMT +1:00]   
 stukken op niet beschikbaar. Via GPS niet de 

mogelijkheid om de stukken te herzenden. Knop inactief.  
 stukken op niet beschikbaar. Via GPS niet de 

mogelijkheid om de stukken te herzenden. Knop inactief.  
 op enkele stukken na is alles gedownload. Enkele 

stukken zijn succesvol gedownload en gearchiveerd.  
 dossier niet bekend. 

 
2020 11:05 [GMT +1:00] ,:  

Sender:  
Date sent:  2020 10:09 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)"  
Subject:  
 
RSC Rechtspraak Strafdossiers 2020 
 
Zie eerdere onderstaande e-mails van  2019. 
In  2020 van u ontvangen (no-reply ? ): 
[]  Betreffende registratie  
[]  Betreffende registratie  
 
Van welke inhoud ik overigens niets begrijp. 
 
Nu even het volgende. 
Sindsdien (  2020) zijn uit mijn digitale portaal verdwenen: 
[] Strafdossier  
[] Strafdossier  



[] Strafdossier  
[] Strafdossier  
 
Graag herstel en/of uw bericht. 
 

 
-advocaat- 
 
Van:   
Verzonden:  2019 10:48 
Aan: @rechtspraak.nl 
Onderwerp:  is 

 
 
Via ‘postmaster’ retour: nogmaals (fwd).  
 
Van:  
Verzonden   2019 9:39 
Aan: @rechtspraak.nl' < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp:  is 

 
 
Meldingsnummer  

 Strafdossier  
 
Er is gisteren nog over gebeld. 
 
Ik treed op in deze zaak  Strafdossier . 
In deze zaak heb ik overigens geen ‘stelbrief’ gestuurd op 2019. 
 
In de mij onbekende strafzaak  
 
[] bestandsnaam:  d.d. 2019-

 
De bestandsnaam is (al) onjuist. 
[] inhoud bestand: 
Is en geen stelbrief maar een opdracht OvJ ex artikel 150.1 Sv. 
 







Tweedelijn
s melding 

############
# 

Rechtzoekende
n 

Veiligheidsinciden
t 

-2019 15:21 [GMT 
+1:00]

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  

 
De advocaat die belt heeft 
13 notificaties gekregen. 
Overgenomen stukken 
mogen opnieuw worden 
verstrekt aan de juiste 
advocaat. 
De advocaat die zich gesteld 
heeft, 

2019 15:13 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert bij zaak. 
 

2019 14:26 [GMT +1:00]   
KCC 
 
Gaarne melding doorzetten naar het team van mijn strafdossier. De 
advocaat is al beëindigd op 2019. De juiste advocaat is op 
2019 door de gebruiker al vastgelegd. 
 
De melding kan daarna worden gesloten. 
 

2019 15:36 [GMT +1:00]   
In GPS gekeken. 
- Op  was de juiste advocaat ook al toegevoegd  

 
 
@KCC IVO graag doorzetten naar Straf FB 

 verwijderen uit gPS/MijnStrafdossier 
 

-2019 15:21 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

############
# Advocaten Vraag 

-2019 10:04 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Stukken ten onrechte 
toegevoegd aan dossier.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    : 

  
A-Nummer            :  
 
meneer ziet in 
Mijnstrafdossier, in 
bovenstaand dossier, 
stukken die niet horen bij de 
zaak 
aanmelder is de advocaat 
van de verdachte = 

 
 
De andere zaak betreft 
verdachte:   
Uit de stukken is niet op te 
maken welk parketnummer 
daar bij hoort 
Overzicht van de stukken: 
- foto's ongeval  
- pv verhoor  
- pv slachtoffer;  
- medische info over letsel ;  
- pv bevindingen 
procesverbaal-nummer 
:    (en dan met 
volgnummers  

-2019 09:50 [GMT +1:00]   
Ik heb contact opgenomen met de aanmelder. Gezegd dat wij zijn 
opmerking over de afhandeling ter harte nemen, maar blij zijn dat het 
probleem m.b.t. het dossier is opgelost. Hij was tevreden met de 
terugkoppeling. Melding afgemeld. 
 

2019 09:47 [GMT +1:00]   
 van het OM Zeeland WB belde terug; zij excuseerde 

zich voor het niet eerder terugbellen; 
Mw zegt dat het dossier niet goed is gecontroleerd door de 
behandelaar; niet alle foto's horen bij het dossier, maar een paar dus 
wel degelijk ( in tegenstelling tot wat de advocaat in eerste instantie 
zei); mw biedt ook voor deze vergissing haar excuses aan. 
Mw zegt ook dat de advocaat ontevreden was over de behandeling van 
het RSC; het telefoonnummer van het RSC staat in het notificatiebericht, 
dus meneer verwacht dat wij hem kunnen helpen (ik heb hem verwezen 
naar het OM, na overleg met   
Mw stelt voor de tekst aan te passen. Technische vragen > RSC; 
inhoudelijke vragen > OM of rechtbank 
 

2019 09:19 [GMT +1:00]   
#kwaliteit: ik heb contact opgenomen met   van het 
OM Zeeland WB om te vragen of zij nog contact gehad heeft met de 
advocaat; 
als zij terugbelt graag vragen of er contact geweest is met de advocaat; 
het is voor RSC niet nodig te weten waarom er verkeerde stukken in het 
dossier (Parketnummer :  terecht zijn gekomen. 
 

-2019 15:56 [GMT +1:00]   
Ik heb gesproken met  van het OM Zeeland WB (088-

) ; zij zegt dat zij de zaak zal oppakken, maar niet eerder dan 
aanstaande maandag  op mijn verzoek zal zij contact opnemen 
met de advocaat / aanmelder. Ook zal zij de uitslag van haar onderzoek 
met ons terugkoppelen. Zij verontschuldigde zich op voorhand voor de 
gang van zaken. Ik heb mw alvast bedankt. 
 

2019 15:38 [GMT +1:00]   
Ik heb contact opgenomen met het OM; de betrokken medewerker (Mw 



 was niet aanwezig; zij belt met een half uur terug. 
 

2019 15:06 [GMT +1:00]   
Dit moet bij de rechtbank worden neergelegd. Daar moeten ze bepalen 
of het wel of niet in dossier thuis hoort. 
 

2019 10:04 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@ : Kan deze melding worden doorgezet? Stukken verwijderen uit 
Parketnummer :  



Tweedelijn
s melding 

############
# Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2019 13:54 [GMT 
+1:00]   
Uitvraag script bestuur: 
BAR nummer :  
Telefoonnumer : 

 
Windows versie :  
Browser + versie : 
Eerder gemeld?: 
Naam:  
Zaaknummer:   
Documentnaam:   

  
Zittingsdatum: 
Schermnaam: 
Locatie: 
Symptoom: notificatiemail 
niet voor mij bestemd. 
Stukken toegevoegd. Ik ben 
wel SR adv. echter niet van 
deze cliënt.  
Collega’s idem: 
Hoeveel: 
Gevolgen: 
Datum+Tijdstip: onbekend 
dossier op 2019 
verstrekt.  

  
Printscreens: nvt 

2019 14:26 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert bij de zaak. 
 

2019 13:06 [GMT +1:00]   
Er kwam 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  
(griffiemedewerker van rechtbank Den Haag). De betrokkenheid is 
verwijderd door  op 2019.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens zal ik contact opnemen met de griffie van Den Haag. 
 

2019 10:25 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) >  gesproken 
 
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 09:58 [GMT +1:00]   
@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf.  is 
raadsman in deze. 
 

2019 09:52 [GMT +1:00]   
※ 



.JPG 
 

2019 09:51 [GMT +1:00]   
※ 
Knipsel.JPG 
 

2019 16:29 [GMT +1:00]   
@KEI (of zoiets dergelijks) graag in behandeling nemen.  
 
Advocaat hoeft geen terugkoppeling 
 

2019 16:25 [GMT +1:00]   
Hier is het naar toegestuurd:  
 

 
Telnr  

 
 

2019 16:25 [GMT +1:00]   
Dit is het juiste kantoor: 
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Tweedelijns 
melding ############# Advocaten Veiligheidsincident 

2019 12:32 [GMT 
+1:00]  

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

 
Naam Advocaat    : 

  
A-Nummer            :  

 

2019 14:30 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert in de zaak. 
 

2019 13:53 [GMT +1:00]   
Er kwam 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 

(griffiemedewerker van rechtbank 
Limburg). De betrokkenheid is verwijderd door mij per 
heden 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens zal ik contact opnemen met de strafgriffie van 
Limburg. 
 

2019 13:47 [GMT +1:00]   
 geïnformeerd. 

 
2019 13:35 [GMT +1:00]   

@KCC IVO, melding graag doorzetten 
 

2019 12:32 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding ############# Advocaten Vraag 

2019 14:34 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
Advocaat geeft aan 
geen strafrecht 
advocaat is. 
 
Parketnummer     :

 
Naam Advocaat    :  

 
 

A-
Nummer            :  

2019 14:32 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert bij de zaak. 
 

2019 13:59 [GMT +1:00]   
Gaarne routeren voor technische herstel. 
 
Advocaat heb ik beëindigd. 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 griffie om de juiste 
advocaat te koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek (Rechtbank 
Den Haag) @rechtspraak.nl> 
 

2019 15:08 [GMT +1:00]   
 

 
Routering: 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2019 14:53 [GMT +1:00]   
@ KCC/IVO - gelieve routeren naar FB Straf met het 
verzoek om bovengenoemde raadsvrouw uit dit dossier 
te ontkoppelen. 
 

2019 14:52 [GMT +1:00]   
※ 

JPG 
 

2019 14:52 [GMT +1:00]   
※ 

JPG 



 
2019 14:34 [GMT +1:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding ############# Advocaten Veiligheidsincident 

2019 16:27 [GMT 
+1:00]  

  
 

 RB UTR - 
PR. 

 
 - Parket OvJ 

 
 

 - RB Dordrecht - 
 

 
-2019 16:14 [GMT 

+1:00]   
Ik krijg berichten van 3 
zaken waarvan ik geen 
advocaat meer ben, 
kan u dat verhelpen? 

2019 14:36 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert bij de zaken. 
 

2019 10:51 [GMT +1:00]   
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 
 
Het gaat hier niet om een Datalek  is in deze 
zaken wel de advocaat geweest.  
 

 was op 2019 al beëindigd door 
gebruiker in GPS. 

 was op 2019 al beëindigd door 
gebruiker in GPS 

 heb ik beëindigd, en contact opgenomen 
met Functioneel beheer Rotterdam om de juiste 
advocaat te registreren in GPS. Gebruiker  is 
niet meer werkzaam bij Rotterdam 
 

2019 17:03 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
2e  gesproken. 
 
Link: 

 
 
27-11-2019 16:34 [GMT +1:00]   
@KCC: gelieve routeren naar FB Straf met het verzoek om 

 uit de bovengenoemde 
strafdossiers te ontkoppelen. 
 

2019 16:15 [GMT +1:00]   
@  Kan deze melding worden doorgezet? 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier. 



 
2019 16:14 [GMT +1:00]   

Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  



Eerstelijns 
melding ############# Advocaten Vraag 

2019 16:52 [GMT 
+1:00]

  
Advocaat heeft geen 
stukken ontvangen.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 
 
 
advocaat heeft zich  in 
maart gesteld en ik 
probeer sinds di  
stukken niet 

2019 16:52 [GMT +1:00]  
  

Ik heb gebeld met het OM en gevraagd de stukken 
opnieuw te verstrekken. Hiermee is deze melding 
opgelost. 



Tweedelijns 
melding ############# Advocaten Incident 

2019 10:29 [GMT 
+1:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Advocaat  

  
Parketnummer     :

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 
 
 
088  

2019 16:25 [GMT +1:00]   
Ik denk dat dit komt doordat deze melding dubbel 
gemeld wordt.  
 
Er staat me ook iets van bij dat dit een misverstand was 
omdat de advocaat wel gekoppeld moest worden.  
 
te zien aan de naam (  met ') staat het nu 
goed en was er een misverstand over de naam. 
 

2019 08:46 [GMT +1:00]   
KCC: Zelfde melding als bij  Straf: 
Verkeerde advocaat gekoppeld / Datalek. Dit is al 
opgelost. 
 
Misschien een vraagje waarom functioneel beheer dit 
niet opgevallen is? Melding is zowel afgehandeld door 

 als door  
 

2019 15:32 [GMT +1:00]   
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 griffie om de juiste 
advocaat te koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek (Rechtbank 
Limburg) @rechtspraak.nl> 
 

2019 11:02 [GMT +1:00]   
 gesproken. 

 
2019 10:42 [GMT +1:00]   

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



 
@ FB-Straf Graag  verwijderen van de 
zaak met nummer  
In Mijn strafdossier zijn er 3 advocaten gekoppeld. 
 

-2019 10:29 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding 2019-  8:15 Advocaten Veiligheidsincident 

2019 08:15 [GMT 
+1:00]  

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

  
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 
 
Naast bovengenoemde 
advocaat staat ook  

 
 in GPS 

vermeld. Deze 
advocaat kan blijven 
staan. 

2019 13:15 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid is inmiddels door ZM beeindigd (hierdoor 
ook het abonnement) 
 
OM-medewerker gemaild mbt het datalek 
 

2019 15:43 [GMT +1:00]   
@KCC: 
Dossier   is gearchiveerd voor de advocaat 
met BAR nummer  
Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2019 11:50 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM en doorgezet naar CLASSIC-MIJN-
STRAFDOSSIER 
 

2019 11:38 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat ingen, 

 Hij kreeg notificatiemail voor  
maar kent dat dossier niet.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door 

 (OMmedewerker). Ik heb de betrokkenheid 
verwijderd per 2019. 
  
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 09:05 [GMT +1:00]   
3e  gebeld. 
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 



Link: 
 

 
2019 08:38 [GMT +1:00]   

@kcc/ivo: gelieve deze melding routeren naar FB Straf 
met het verzoek de bovengenoemde advocaat te 
ontkoppelen.   
 

2019 08:26 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2019 08:16 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 8:12 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 
< @rechtspraak.nl> 
Subject:  Fwd: Stukken toegevoegd aan 
strafdossier  voor advocaat  

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van: @rechtspraak.nl 
Datum:  2019 om 03:54:46 CET 
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: 

 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/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 08:15 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2019-  
14:49 Advocaten Vraag 

2019 14:49 [GMT 
+1:00]   
Volgens een collega 
ben ik niet de advocaat 
in zaak  
hoe kan dat? 

2019 14:49 [GMT +1:00]   
E.e.a. gecontroleerd in GPS en MijnStrafdossier: ik zie 
gewoon zijn naam staan. 



Eerstelijns 
melding 

2019-  
15:52 Advocaten Vraag 

2019 15:52 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
Ik heb op  

 notificatiemails 
ontvangen terwijl ik 
geen advocaat ben, ik 
heb dat  gemeld 
maar niets meer van 
gehoord. 
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    : 

 
A-Nummer            : nvt 

2019 15:52 [GMT +1:00]   
Ik heb het parketnummer gecontroleerd in GPS en hij 
is sinds  niet meer de advocaat in deze zaak (datum 
einde is -2019), het is dus opgelost. Hij heeft na  
ook geen notificatiemails ontvangen. 



Tweedelijns 
melding 2019-  8:49 Advocaten Veiligheidsincident 

2019 08:49 [GMT 
+1:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

  
A-Nummer            : 

 

2019 14:18 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld 
en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid en data-abonnement zijn beëindigd 
 
gebruiker op de hoogte gebracht via de mail  
  
 

2019 11:18 [GMT +1:00] Heese,   
Melder bericht. Melding afgemeld. 
 

2019 10:57 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert bij zaak. 
 

2019 14:45 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
  
 

-2019 12:21 [GMT +1:00]   
Er kwam 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 

 (OM medewerker). Ik heb de betrokkenheid 
verwijderd per 2019. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier 
bij de verkeerde advocaat te verwijderen.  
  
Tevens graag doorrouteren naar FB van OM om evt. 
verdere herstelacties te verrichten. 



 
2019 09:17 [GMT +1:00]   

 gesproken. 
 

2019 09:05 [GMT +1:00]   
@ KCC IVO 
Advocaat ten onrechte gekoppeld aan strafzaak (doet 
geen straf). Graag deze melding doorzetten naar FB Straf 
en advocaat verwijderen uit MijnStrafdossier/GPS. 
 

2019 08:58 [GMT +1:00]   
@  gelieve via kcc routeren naar FB Straf met het 
verzoek om de bovengenoemde advocaat uit dit dossier 
te ontkoppelen. 
 

2019 08:52 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 8:41 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  
is digitaal verstrekt aan advocaat  

 
 

 
Advocaat 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
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. 
 
Van: " @rechtspraak.nl" 
< @rechtspraak.nl> 
Datum:   2019 om 07:24 
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 



Eerstelijns 
melding 

2019-  
10:16 Rechtzoekenden Vraag 

2019 10:16 [GMT 
+1:00]

  
De secretaresse van 

 belde 10 
minuten voorafgaand 
aan de zitting, omdat 
zij nog geen stukken 
had gehad.   
 
Parketnummer     :

 
Naam 
Advocaat    :  

 
A-
Nummer            :  

2019 10:16 [GMT +1:00]  
  

Ik heb de secretaresse doorverbonden met de rechtbank 
Amsterdam. 



Eerstelijns 
melding ############# Advocaten Vraag 

-2019 16:18 [GMT 
+1:00]  

  
medewerkster 
advocaat kan proces 
dossier niet vinden 

 

naam verdachte  
 

parketnummer: 
 

advocaat heeft zich 
gesteld  ; er was eerste 
een andere:  

 
BAR-nummer: 
 

mw heeft contact 
gehad met het OM; zij 
zeggen dat  
gekoppeld staat 

2019 08:26 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2019 17:00 [GMT +1:00]   
@kwaliteit: ik heb mw gebeld en gezegd dat we er 
morgenochtend op terugkomen 
 

2019 16:54 [GMT +1:00]   
Morgen contact opnemen met het OM. 
 

2019 16:18 [GMT +1:00]   
ik heb geconstateerd dat in GPS de advocaat  
gekoppeld staat; in het verstrekkingsportaal staat 

 nog 
ik heb mw gezegd voor haar uit te zoeken hoe wij kunnen 
helpen 
@  graag oppakken 



Tweedelijns 
melding ############# Advocaten Veiligheidsincident 

2019 11:52 [GMT 
+1:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 

2019 13:56 [GMT +1:00]   
 gemaild 

melding gesloten 
 

2019 12:04 [GMT +1:00]   
Advocaat is uit dossier verwijderd. 
 

2019 15:05 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2019 13:25 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM. Tevens gerouteerd naar classic-
mijnstrafdossier. 
 

2019 13:23 [GMT +1:00]   
Er kwam 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 

 (OM medewerker). Deze heeft de 
betrokkenheid ook weer beeindigd per 2019 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. verdere 
herstelacties te laten verrichten. 
 

2019 15:15 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
gesproken)  
 
Link: 



 
 

2019 12:03 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar FB Straf. 
 

2019 12:01 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

-2019 11:52 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijns 
melding ############# Advocaten Veiligheidsincident 

2019 16:16 [GMT 
+1:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
 

A-Nummer            : 
 

 
Advocaat doet al enige 
tijd geen strafzaken 
meer. 
Naast bovengenoemde 
advocaat staat ook  

 
 gekoppeld. 

Deze kan blijven staan. 

2020 09:49 [GMT +1:00]   
Functioneel Beheer: 
 
Het is niet duidelijk wat er nu is gebeurd. 
Zie ook e-mailwisseling met administratie van straf: 
 

2019 12:09 [GMT +1:00]   
Lokaal Functioneel Beheer: 
E-mail naar  (Straf) gestuurd met verzoek 
om dit op te pakken. 
 

2019 12:49 [GMT +1:00] Weele,   
 is beeindigd per   

 
Als het zo is dat  heeft overgenomen, dan 
is dit gewoon een overname die moet worden 
geregistreerd. DAt levert niet direct een datalek op.  
 
kunnen jullie even kijken wat hier nu mee moet 
gebeuren? Vermoedelijk moet  vanaf enig moment 
worden beeindigd. Maar dat kan ik niet met zekerheid 
zeggen. 
 

2019 17:42 [GMT +1:00]   
 ingeseind via Skype 

 
2019 16:37 [GMT +1:00]   

@KCC IVO graag routeren naar FB Straf. Advocaat met 
barnummer  behandelt geen strafzaken (meer). 
 

2019 16:24 [GMT +1:00]   
@ : gelieve via KCC/IVO routeren naar FB Straf. 
 

2019 16:18 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2019 4:14 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 



Subject:  Strafdossier  is 
digitaal verstrekt aan advocaat  

 
 
Van: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  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/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 16:16 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding ############# Advocaten Vraag 

-2019 15:48 [GMT 
+1:00]  

  
 is medewerkster 

van advocaat:  
  = 

opvolgend advocaat   
medewerkster ziet in 
het 
verstrekkingsportaal 
Mijnstrafdossier dat 
alle stukken al 
gedownload zijn; maar 
zij / advocaat heeft ze 
niet in haar bezit 
het dossier : is 
overgenomen van  

  
parketnummer 

 

2019 16:31 [GMT +1:00]   
GElukt met downloaden volledig dossier. Melding 
afgemeld. 
 

2019 16:05 [GMT +1:00]   
 = datum einde  is ingevuld. Reden 

beëindiging niet. Staat goed geregistreerd. Rechtbank 
 heeft dossier opnieuw verstrekt. Nu even 

zaaak waarnemen en einde middag controleren  
 

2019 15:48 [GMT +1:00]   
@  graag doorsturen; kan de onttrokken advocaat 
uit het dossier verwijderd worden? 
raadsman  staat in GPS nog aangevinkt 
als vertegenwoordiger 



Tweedelijns 
melding 

2019-  
8:18 Advocaten Veiligheidsincident 

-2019 08:18 [GMT 
+1:00]  

 
 

  
parketnummer 

 

2019 15:14 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
 
Je melding met nummer  is behandeld 
en gereed. 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker via de mail op de hoogte gebracht 
betrokkenheid en data-abonnement waren inmiddels 
beëindigd 
 

2019 11:27 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

2019 12:06 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2019 11:46 [GMT +1:00]   
Mail naar OM gestuurd. 
 

2019 10:36 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat , 

 Hij kreeg notificatiemail voor  
maar het dossier is van  te .  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door 

 (OM medewerker). Op 2019 is de 
betrokkenheid weer beeindigd door  (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. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2019 10:47 [GMT +1:00]   



KW-UTRECHT-FB-STRAF (  gesproken)  
 
Link: 

 
 

2019 10:11 [GMT +1:00]   
@KCC IVO, willen jullie deze melding verder oppakken? 
Zaak staat nog in portaal van advocaat  

. Deze zaak is echter niet van hem maar van  
 te ). 

 
-2019 08:19 [GMT +1:00]   

@KEI-Kamer zie ingekomen mail advo.  
 

 
2019 08:19 [GMT +1:00] ,:  

Sender:  
Date sent:  2019 10:33 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:    parketnummer  
 
Geachte, 
 
Opgemelde  zaak staat nog immer in mijn portaal. 
Het is niet mijn zaak. Gelieve in het portaal van de juiste 
advocaat  te ) te plaatsen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat 
 
※ 
 

 
 



※ 
 

 
※ 

 
 
※ 

 
 
※ 

.nl 
 
※ 

.nl 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 84

RSC meldingen 191 - 205



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 15:13 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. 
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2019 14:15 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
gebruiker op de hoogte gebracht via de mail. 
 

2019 11:29 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

2019 13:12 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2019 13:00 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

2019 10:56 [GMT +1:00]   
Er kwam 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 2018 door 

 (OM medewerker). Ik heb de betrokkenheid 
verwijderd per heden.  
  
Ik heb contact gehad met het kantoor.  
  
Zij kennen deze verdachte niet, terwijl vanaf 2018 al stukken 
zijn verzonden. Op 2019 is de zaak afgehandeld middels 
sepot. 
  
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. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2019 16:05 [GMT +1:00]   
2e  gebeld. 
 



Link: 
 

 
2019 15:52 [GMT +1:00]   

@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf. 
 

2019 15:13 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 16:12 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2019 14:44 [GMT +1:00]   
  
Toelichting afhandeling door OM: 
gebruiker op de hoogte gebracht 
de betrokkenheid was door de gebruiker zelf al beeindigd 
 

2019 11:31 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

2019 10:19 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie 
 

2019 07:58 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

2019 17:14 [GMT +1:00]   
Er kwam 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 

 (OM medewerker). Blijkbaar is de vergissing al 
opgemerkt want de betrokkenheid is al verwijderd op dezelfde 
datum.  
  
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. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2019 17:04 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 



 
2019 16:33 [GMT +1:00]   

@ KCC/IVO: gelieve routeren naar FB Straf. 
 

2019 16:12 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 12:21 [GMT +1:00] 
  

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

A-Nummer            :  

2019 13:32 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid is beëindigd, hierdoor ook het data-abonnement 
 
gebruiker op de hoogte gebracht via de mail  
  
 

2019 11:32 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

2019 10:18 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie 
 

2019 07:51 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2019 07:46 [GMT +1:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER (Alleen als FB dit aangeeft) 
Link: 

 
 

2019 17:23 [GMT +1:00]   
Er kwam 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 

 (OM medewerker). Blijkbaar is de vergissing al 
opgemerkt want de betrokkenheid is al verwijderd 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. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2019 12:41 [GMT +1:00]   
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 12:38 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO - gelieve routeren naar FB Straf met het verzoek om 

 in bovengenoemd 
dossier te ontkoppelen. 
 

2019 12:37 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2019 12:23 [GMT +1:00]   
Deze melding is gedaan door de huidige advocaat . 
Gelieve de bovengenoemde advocaat te ontkoppelen in dit 
dossier. 
 

2019 12:21 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 14:32 [GMT +1:00] 
  

Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  (Gekeken in 
BARLAT, Anr komt niet voor)  
Er staat in verstrekken afschriften nog 
een andere A nr.  

2019 11:35 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

2019 10:16 [GMT +1:00]   
betrokkenheid is geregistreerd op 2019 08:50 door 

 OM Noord Holland 
betrokkenheid is beëindigd op 2019 13:28  
 
Mail verzonden naar @om.nl  
 
@ KCC: call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het 
bericht in deze zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
 
call vervolgens naar  deze raadsman is nog beschikbaar in 
gps, niet meer in bar lat, svp een nieuw bericht naar gps sturen 
  
 
 
 
@ KCC 
 
 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in 
deze zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
 
 
  
 

2019 14:57 [GMT +1:00]   
 gesproken 

 
2019 14:37 [GMT +1:00]   

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

2019 14:34 [GMT +1:00]   
http://lat.rechtspraak.minjus.nl/AdvocaatDetail/Details?barNumm
er=  



 
Advocaat met is geschrapt als advocaat. 
 

2019 14:32 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

###########
## Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2019 15:40 [GMT +1:00]  
  

Datalek straf. Speelt al meer dan een 
jaar. 
Advocaat wordt gekoppeld aan 
meerdere strafzaken (van onder 
andere rb Zwb, Zwolle en Amsterdam). 
 
Hij zegt dat er nog 2 advocaten zijn met 
deze naam.  
Zijn allebei vrouwelijke advocaten met 
andere initialen. Die zijn volgens hem 
ook nog actief in de advocatuur. 
 
Barnummer:  
Naam:  
Kantoornaam:  
 
Parketnummers:  
-   
-  

2020 14:41 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  

 voor deze zaak staat alleen  geregistreerd. 
er zijn geen gewiste records aanwezig 
 
het data abonnement in zaak  is beeindigd per 

  
 

2019 15:09 [GMT +1:00]   
advocaat gebeld 
hij gaat zijn naam aanpassen via NOVA (moet ook met een  
 

2019 08:18 [GMT +1:00]   
Advocaat  verwijdert bij  
 
@RSC: Voor parketnummer  is alleen advocaat 

 gekoppeld moeten we deze weghalen?  is niet aan 
parketnummer  gekoppeld. 
 

2019 07:51 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2019 16:27 [GMT +1:00]   
2019 Er kwam een melding van 

KCC dat bij RSC een telefoontje binnenkwam van advocaat  
. Hij kreeg notificatiemail voor   

 maar die dossiers waren hem onbekend.  
  
De betrokkenheid bij  is door  (OM 
medewerker) geregistreerd op 2019 en beëindigd door 

 op 2019. 
  
Voor  is dit onbekend. Op zeker moment op het rode 





@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
14:27 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2020 14:27 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2020 15:00 [GMT +1:00]   
Mail Openbaar Ministerie ontvangen met betrekking tot de 
afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker gemaild en deze geïnformeerd mbt de foutief 
opgevoerde raadsman 
 
betrokkenheid en data abonnement zijn beëindigd 
 

2020 14:07 [GMT +1:00]   
De advocaat  op de hoogte gesteld. 
 

2020 13:41 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert bij dossier. 
 

2020 12:44 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie 
 

2020 12:30 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van ex-advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar kent dat dossier niet. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door 

 (OM medewerker). de betrokkenheid is al verwijderd 
op 2020.  
  
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. 
 

2020 15:53 [GMT +1:00]   
Gebeld met   



 
Het klopt inderdaad dat hij vanaf 2019 aan het dossier 
gekoppeld is. Echter zegt meneer deze cliënt niets & daarnaast 
heeft hij geen strafzaken meer lopen ivm uit dienst treeding per 

2020 (beëindiging praktijk). 
 

2020 15:39 [GMT +1:00]   
graag even uitvogelen wat hiervan de bedoeling is.  
 

is per 2020 geschrapt. Dat levert niet direct een 
datalek op o.i.d.  
 

 is al vanaf 2019 gekoppeld aan dit dossier.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden:  kan zich (Hebben) 
laten vervangen. Maar het is ook mogelijk dat hij van  meet af aan 
niet bij dit dossier hoort. Wat is hier aan de hand?  
 
Ik heb m wel al ontkoppeld van dit dossier. 
 

2020 15:19 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar FB Straf met het 
verzoek de bovengenoemde advocaat te ontkoppelen inzake 
dossier  
 
Advocaat komt niet voor in BAR LAT. 
 

2020 14:27 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
10:57 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

-2020 10:57 [GMT +1:00] 
  

Datalek!!, Strafdossier op naam 
gekregen,  

 maar mw. 
is nog geen advocaat maar in opleiding 
en doet geen strafzaken. 

2020 15:02 [GMT +1:00]   
Mail Openbaar Ministerie ontvangen met betrekking tot de 
afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker middels een mail op de hoogte gebracht mbt datalek 
 

2020 14:08 [GMT +1:00]   
Klant op de hoogte gesteld. Melding kan gesloten worden. 
 

2020 13:43 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert bij dossier. 
 

2020 12:53 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding van KCC dat bij RSC een telefoontje 
binnenkwam van advocaat . Zij 
kreeg notificatiemail voor  maar dat is niet vor haar 
bestemd. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2019 door  
(OM medewerker). de betrokkenheid is al verwijderd 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. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2020 11:09 [GMT +1:00]   
 gesproken. 

 
2020 11:05 [GMT +1:00]   

@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB -Straf.  
 
@ FB - Straf De advocaat     

 moet verwijderd worden deze advocaat doet geen strafzaken 
en is onterecht gekoppeld. 



 
2020 11:01 [GMT +1:00]   

In Mijn strafdossier zijn er 2 advocaten gekoppeld. 
 

  
 

 
2020 10:57 [GMT +1:00]   

Ik ga het laten veranderen 



Tweedelij
ns 
melding 

2020  
9:37 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2020 09:37 [GMT +1:00] 
  

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

 
A-Nummer            :  
 
Meneer is geen strafrechtadvocaat. 

2020 13:25 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert uit dossier. 
 

2020 14:29 [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 2020 door  (Jur. 
Mw van rechtbank Den haag). Ik heb de betrokkenheid beeindigd 
per vandaag, 2020 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen. 
  
Ik zal contact opnemen met de rechtbank zodat zij evt. verdere 
herstelacties kunnen verrichten. 
 

2020 10:27 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (  gesproken)  
 
Link: 

 
 

2020 10:18 [GMT +1:00]   
@KCC IVO, graag melding verder oppakken 
 

2020 09:37 [GMT +1:00]  
  

@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2020-  
15:35 Advocaten Vraag 

2020 15:35 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer     : verzuimd te noteren 
Naam Advocaat    :  
(uit GPS) 
A-Nummer            : verzuimd te noteren 
 
NB: wel controlevraag naam verdachte 
gecontroleerd. 

2020 15:35 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2020-  
16:21 

Rechtzoekend
en Vraag 

2020 16:21 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. Is vanaf  2019 
geen advocaat meer.  
 
Parketnummer      
Naam Advocaat      
A-Nummer            :  

2020 09:29 [GMT +1:00]   
Gebeld met  zal contact opnemen met  Heb 

 de status van de zaak doorgegeven.  
Had zich nog niet gesteld.  
Advies om ook met de RB DH contact op te nemen wat betreft de 
voortgang & wat er van hem wordt verwacht. 
 

2020 08:07 [GMT +1:00]   
Volgens GPS stelbrief van bovengenoemde advocaat aanwezig 

  
Volgens  neemt  

 de zaak over en zou zich reeds hebben gesteld. 
 

2020 16:21 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2020-  
10:14 Advocaten Vraag 

-2020 10:14 [GMT +1:00]
:

advocaat krijgt een notificatiemail van
Mijnstrafdossier
de zaak waar het om gaat is niet
bekend bij meneer; de cliënt is wel
bekend, maar niet als strafrecht-cliënt;
meneer doet ook geen strafzaken
advocaat heeft medio 2019 voor deze
cliënt een klaagschrift ingediend ivm
verkeersovertreding > er wordt nu een
strafdossier gedeeld
cliënt is nu gedagvaard; cliënt weet van
niets

parketnummer  

2020 10:28 [GMT +1:00] 
ik heb contact gehad met CVOM,  koppeling
advocaat komt door het klaagschrift dat in  2019 is ingediend; ik
heb met CVOM afgesproken dat ik de advocaat zal vragen om zelf
contact op te nemen met het CVOM (088 ) > vervolgens
advocaat gebeld en dit doorgegeven > advocaat neemt contact op
met collega die de zaak gaat overnemen

2020 10:14 [GMT +1:00] 
Ik heb met meneer afgesproken dat ik ga onderzoeken of hij
terecht aan dit dossier gekoppeld is. Daarvoor neem ik contact op
met het CV OM.



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
12:25 

Rechtbank 
Amsterdam 

Veiligheidsincid
ent 

2020 12:25 [GMT +1:00] 

Gegevens aanmelder:
---------------------------------------------------
Username: 
Tel: 
Locatie: Rechtbank Amsterdam
Kamer nr: -
Object ID: -

Probleem beschrijving/Verzoek: 
 belt op en geeft aan dat er een 

verkeerde advocaat gekoppeld is in 
mijn strafdossier, advocaat nummer : 

 
Dit omdat deze dezelfde naam heeft als 
een andere advocaat  

 

Ondernomen stappen: 
- Meegekeken met gebruiker
- Screenshot gemaakt vanuit GPS

- Een voorbeeld parketnr: 
Parketnr
---------------------------------------------------

Uitvraagscript:  
--------------------------------------------------- 
Kabels gecontroleerd: n.v.t. 
Herstart: Ja 
Werkt het op een andere PC: n.v.t. 

 
Uitwijkmogelijkheid: Nee 
Heeft het eerder gewerkt: Ja 
Vanaf welke datum speelt dit probleem: 

2020 14:11 [GMT +1:00] 
- Aangegeven bij gebruiker dat er geen advocaat gekoppeld is aan
desbetreffende parketnr (Gebruiker geeft nu aan dat het inmiddels
gelukt is om juiste advocaat te koppelen)

- Melding word gesloten i.o.m. gebruiker

2020 12:52 [GMT +1:00] 
Graag wat duidelijker formuleren.

ik heb een parketnummer nodig om deze call te kunnen doen. het 
parketnummer wat is genoemd heeft geen advocaat... 

2020 12:28 [GMT +1:00] 
- Alle nummers geprobeerd te bellen in  (Geen gehoor)

2020 12:25 [GMT +1:00] 
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF

Link:  



2020 
Hebben collega's dit probleem ook? 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
16:59 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

-2020 16:59 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  

2020 11:54 [GMT +1:00]   
terug naar RSC: 
 

stond al sinds 2019 gekoppeld aan deze zaak.  
 
Te zien aan de stukken heeft  ook bemoeienis gehad met 
de zaak. Ik zie bijv. in pleitnotities ook herhaaldelijk  mede 
namens... … mede namens  enz.  
 
om te voorkomen dat  notificaties blijft krijgen heb ik de 
betrokkenheid beeindigd in GPS. Echter, dit is niet zozeer een 
datalekgeval o.i.d. maar meer vervanging, onttrekking, enz. en 
daarvoor kan de raadsman contact opnemen met rechtbank of 
parket. 
 

2020 17:29 [GMT +1:00]   
@ KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar FB Straf om de 
bovengenoemde advocaat te ontkoppelen. 
 

2020 16:59 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 
Via  te  doorverwezen naar  te 

.  
 
Omdat de stelbrief van deze advocaat in dit dossier niet bekend is, 
heb ik met  (secretaresse van  
afgesproken dat dit nog wel bij het OM / RB Zwolle moet worden 
gemeld. 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
16:08 Advocaten 

Veiligheidsincid
ent 

2020 16:08 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
verdachte              :  
 
meneer heeft cliënt wel in piket 
gekregen in  2018, maar sindsdien 
nooit meer van gehoord 

2020 11:19 [GMT +1:00] :  
deze mag terug naar RSC 
 
vermoedelijk gaat het hier om het toezenden van de stukken ivm 
de bijzondere tul.  
 
het kan zijn dat de raadsman geen werk meer voor deze verdachte 
doet, maar in dat geval kan hij gewoon contact opnemen met de 
griffie of het plaatselijke parket om dit te registreren.  
 
Dit is geen dataleksituatie maar eerder een onttrekking of 
vervanging o.i.d.  
 
om te voorkomen dat deze raadsman alsnog notificaties krijgt, zal 
ik de betrokkenheid in GPs wel beëindigen. 
 

2020 08:00 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (bellen voor 0800 heeft weinig zin) 

 
 
-- 
 
Van:  (IVO Rechtspraak) 
Verzonden:  2020 08:00 
Aan:  (IVO Rechtspraak) 

@rechtspraak.nl>;  (IVO 
Rechtspraak) @rechtspraak.nl>;  (IVO 
Rechtspraak) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp:  - verkeerde advocaat gekoppeld 
  
HOi Collega’s 
  
Deze melding kwam binnen voor 08.00u op  
Jullie zijn nog niet online op skype en mogelijk nog onderweg. 
Daarom niet gebeld. 
  
Graag jullie aandacht voor dit incident. 
Dank. 



 
2020 16:15 [GMT +1:00]   

@KCC IVO, graag melding doorzetten. 
 

2020 16:08 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@  Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
- meneer wil graag terugkoppeling over wat wij voor hem kunnen 
betekenen 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
11:05 Advocaten Incident 

2020 11:05 [GMT +1:00]  
  

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

 
A-Nummer            :  
 
Graag dossier verwijderen uit 
strafportaal van deze advocaat 

2020 11:29 [GMT +1:00]   
N.B. Datalekken mbt 2e aanleg/hoger beroep zaken moeten als 
eerste via KW-HOF-STRAF lopen en daarna naar CLASSIC-MIJN-
STRAFDOSSIER t.b.v. archivering. 
 

2020 16:36 [GMT +1:00]   
Besproken met  Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

2020 16:23 [GMT +1:00]   
Datum 2020 - schijnt   

 - gekoppeld te zijn aan dit dossier.  
Deze advocaat heeft zich echter nog niet formeel gesteld in deze.  
De griffie gaat hier achteraan. 
 

2020 11:31 [GMT +1:00]   
Gesproken met  Hij geeft aan zich niet te kunnen 
herinneringen dat hij zich op 2020 heeft gesteld.  
Omdat er op korte termijn een zitting zal plaats vinden, heb ik 
meneer verzocht het e.e.a. na te vragen bij de griffie van het hof 
Den Haag.  
 
Indien er iets aan ons gemeld moet worden, dan neemt  
contact met ons op. 
 

2020 10:39 [GMT +1:00]   
 

 
 
Gebeld met collega  - Hof Den Haag. Betreft verdachte 

 Staat op zitting.  
 schijnt zich op 2020 te hebben 

gesteld.  
 
Als meneer aangeeft dat hij deze cliënt niet bijstaat, dan kan hij dit 
per e-mail melden: @om.nl. 
 
Gebeld met kantoor  geen gehoor. 
 



2020 10:21 [GMT +1:00]   
 

 
 

 
2020 09:46 [GMT +1:00]   

dit parketnummer kan niet kloppen....  Dat is een hofnummer. 
 

2020 11:29 [GMT +1:00]   
@ KCC-IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - straf. Dank je 
wel.  
 
Graag Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier. 
 

2020 11:05 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
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Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
11:47 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 11:52 [GMT +1:00]   
In mijn strafdossier en GPS = is de advocaat 

 gekoppeld.  
 

 ( geschrapt) 
 

 
 

-2020 11:47 [GMT +1:00]  
:  

Wij ontvangen notificatiemail in de strafzaak 
 gericht aan  

 deze advo. heeft zich op 
-19 al onttrokken dus zouden wij graag 

willen dat wij geen berichten mee ontvangen in 
deze strafzaak. 

-2020 13:21 [GMT +1:00]   
Advocaat is ontkoppeld. 
 

-2020 10:13 [GMT +1:00]   
 heeft niet gekoppeld gestaan aan deze zaak.  

 
Wel  Deze is sinds -2020 (door mij) verwijderd, 
omdat deze geschrapt is. Echter hij heeft wel gekoppeld 
gestaan vanaf -2018 en ís ook betrokken geweest bij 
deze zaak.  
 
Graag routern naar Mijn Strafdossier en strafdossier 
verwijderen VANAF -2019. 
 
vml is er wel vervanging geweest door  omdat  
was geschrapt, maar is dat nooit doorgevoerd in de systemen. 
 

-2020 16:49 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
adv  is niet aan deze zaak gekoppeld of 
gekoppeld geweest  
 

-2020 07:49 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 07:36 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM. 
 

-2020 17:00 [GMT +1:00]   
Graag routeren naar GPS AB 
beoordeeld IVO -2020  
 
graag even uitzoeken of in  advocaat  nog 
in de database staat... 
 



-2020 10:15 [GMT +1:00]   
Sender  
Date sent:  2020 9:54 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
Geachte heer, 
 
Onderstaande mail  is u gister toegezonden, echter in deze 
mededeling is het verkeerder strafdossiernummer vermeld. 
Het juiste dossiernummer in de strafzaak van  
is  
 
Voor alle duidelijkheid in het strafdossier met nummer 

  
inzake  ben ik wel de behandelend advocaat. 
Voor dit dossier verzoek ik u, indien stukken worden 
toegevoegd aan dit betreffende strafdossier, mij wel te 
berichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
advocaat, partner 
 
※ 
 

 
 

 
T  
M  

.nl |  LinkedIn |  Facebook |  Twitter 
 
Correspondentie 
Postbus  



 
Op de hoogte blijven? Ga naar  aanmelden nieuwsbrief 
 
Onze algemene voorwaarden en ons privacy statement zijn 
van toepassing op al onze diensten. 
 
. 
 
Van:  nl> 
Verzonden:  2020 16:09 
Aan: @rechtspraak.nl 
CC:  .nl> 
Onderwerp:  FW: Stukken toegevoegd aan 
strafdossier  voor advocaat  

 
 
Geachte heer, 
 
In aansluiting op ons telefoongesprek van vandaag, bevestig ik 
u hierbij dat ik als tijdelijk waarnemer van  

 geen strafrechtzaken onder mijn beheer heb, noch 
kan doen. 
 
De laatste lopende strafzaak van  

 mag aan cliënt zelf worden verstuurd (afgesproken is 
dat hij de zaak op eigen naam en in eigen beheer doet) dus 
t.a.v.: 
 

nl 
 
Zoals besproken heeft mijn secretaresse hierover eerder 
verzocht de notificatie e-mails te stoppen, maar ontvingen wij 
deze toch weer ondanks de eerdere onttrekking van 
ondergetekende als advocaat. 
 
De notificatie e-mails zullen niet meer aan mij worden 
gestuurd zo gaf u aan. 
 



Vriendelijk verzoek een en ander definitief af te wikkelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat, partner 
 
※ 
 

 
 

 
T  
F.  
M  

.nl | LinkedIn | Facebook | Twitter 
 
Correspondentie 
Postbus  
F  
Op de hoogte blijven? Ga naar  aanmelden nieuwsbrief 
 
Onze algemene voorwaarden en ons privacy statement zijn 
van toepassing op al onze diensten. 
 
Dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten en is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent van dit bericht, vragen 
wij u ons dit direct te melden. 
 
Van: @rechtspraak.n 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
13:19 Advocaten Vraag 

-2020 13:19 [GMT +1:00]  
  

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

 
A-Nummer            :  
 
meneer geeft aan dat dit al eerder gemeld is, 
en dus nog steeds niet opgelost! 

-2020 15:16 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert uit dossier. 
 

-2020 13:37 [GMT +1:00]   
Gaarne melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er een technische herstel kan worden uitgevoerd. 
 
Het abonnement van de raadsman is reeds op -2020 
gesloten. 
 

-2020 14:49 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2020 13:38 [GMT +1:00]   
@ KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar FB Straf.  
 
Zie tevens  
 

-2020 13:19 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
nagekeken in GPS, blijkt dat er twee advocaten met bijna 
gelijke naam zijn gekoppeld. 
 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
17:53 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 17:53 [GMT +1:00]  
  

@DOKK: graag in behandeling nemen en 
doorsturen aan KCC-IVO 
vraag: 
advocaat neemt contact op per mail i.v.m. 
verkeerde adressering van de post > zie de mail 
van NOVA (over ) van  
deze melding lijkt op een eerdere melding:  

 
@KCC-IVO: op verzoek van : de 
melding graag doorsturen aan  (zie 
de vorige melding) 
+++++ 
hieronder aanvullende informatie (genoteerd: 

/20) 
- barnummer van advocaat:  
- parketnummer (s) van de zaak waarvan zij 
zegt dat het onjuist geadresseerd was: 
uit e-mail van aanmelder /20: 
1.  
2.  
3.  
4.  
en uit e-mail van aanmelder /20: 
5.  
 
Nieuw adres van de advocaat is: 

 
 
Oud adres van de advocaat is: 

 

-2020 08:16 [GMT +1:00]   
Uw verzoek is afgehandeld door de beheerder van het OM 
met de volgende toelichting: 
 
De gegevens van raadsvrouwe  zijn aangepast in de 
systemen naar het nieuwe adres. 
 

-2020 08:09 [GMT +1:00]   
Verzoek van OM aan IVO Rechtspraak KCC:  

 geeft het volgende aan: 
doorzetten/afmelden naar/bij VMS beheer  
de gegevens van raadsvrouwe  zijn aangepast in 
Compas Den Haag 
 

 
 

 
 

-2020 16:58 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

-2020 15:47 [GMT +1:00]   
Dient inderdaad door OM gedaan te worden 
 

-2020 10:50 [GMT +1:00]   
@ : Kunnen jullie het adres in Compas aanpassen of 
dient het OM dit te doen omdat het lopende zaken zijn.  
 

-2020 10:25 [GMT +1:00]   
Gebeld naar het OM Den Haag Telefoon: 088-  sta 
meer als 10 minuten in de wacht. Bel later nog een keer. 
 
Donker van het OM geeft aan dat de melding doorgezet moet 
worden via KCC.  
 
Gebeld naar het kantoor gesproken met de secretaresse die 
gaat doorgeven aan de advocaat  de status van de 
melding. 



 
-2020 10:23 [GMT +1:00]   

 van de rechtbank Den Haag die geeft aan dat in lopende 
zaken het OM het adres kan aanpassen.  
 
Dit adres is bekend in compas:  

 
 

-2020 10:14 [GMT +1:00]   
Adres waar alle post naartoe moet:  
te . 
 
 
  
  
  
  
  
 

-2020 14:18 [GMT +1:00]   
 > er is hier geen oplossing voor. Zie conclusie  

. Advocaat  zal echt zelf met het parket en RB 
contact op moeten nemen. 
Volgende stap: mail opstellen met verwijzing naar het parket / 
RB. 
 

-2020 15:51 [GMT +1:00]   
 gaat er met  mee aan de salg 

 
-2020 16:32 [GMT +1:00]   

In deze status echter  niet (terug) verwijzen 
gezien de lange historie mbt dit euvel. Voorstel is in het kader 
van onze dienstverlening en positie binnen de rechtspraak te 
kijken of wij dit zelf kunnen oplossen. In samenspraak met FB 

bijvoorbeeld? 
 

-2020 15:55 [GMT +1:00]   
dit zijn allemaal compaszaken inderdaad.  



 
in GPS staat alles goed.  
 
Aangezien het om compaszaken gaat vermoed ik dat de 
adressering fout gaat omdat bij parket en/of rechtbank de 
gehanteerde adreslijsten niet zijn bijgewerkt. Advies is voor 
nu: neem contact op met parket en rechtbank.  
 
In GPS klopt het in elk geval. 
 

-2020 15:24 [GMT +1:00]   
@ KCC IVO graag weer routeren naar FB Straf/ . 
 
@  we hebben de reeks parketnummers 
hieronder vermeld waar de advocate foute adressering mee 
ervaart. Zoals hieronder al aangegeven, kan ik deze zaken niet 
in GPS vinden noch. Neem aan dat het COMPAS zaken 
betreft? Zou je hier nogmaals naar willen kijken, en of de 
adressen bij deze zaken juist zijn? Of hoe we dit kunnen 
verhelpen? Bvd. 
 

-2020 15:17 [GMT +1:00]   
Heb in GPS geprobeerd al deze parketnummers in te voeren, 
maar ze leveren allemaal geen resultaat op in GPS... 
Zijn dit soms allemaal COMPAS zaken? En zo ja, zou dat de 
oorzaak kunnen zijn dat adreswijziging van de advocate niet is 
doorgekomen?  
En als dat de oorzaak is; hoe kunnen we dan bij deze zaken de 
adressering controleren en evt. aanpassen? 
 
  
  
  
  
  
 

-2020 11:14 [GMT +1:00]   
het lijkt erop dat dit is opgelost. GPS bevat de juiste gegevens. 



 
-2020 17:16 [GMT +1:00]   

@LFB Straf: Op  2020 14:52 heeft het KCC opnieuw 
de adv/kantoorgegevens naar GPS verzonden.  Kunnen jullie 
een check in GPS doen of dit effect heeft gehad? 
Indien dit nog steeds speelt zal de melding bij het OM 
aangemeld mo 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
11:40 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 17:05 [GMT +1:00]  
  

Zaak:  
 

-2020 11:40 [GMT +1:00]   
Mevrouw geeft aan dat zij nog steeds 
notificaties krijgen van zaken van een advocaat 
die al anderhalf jaar niet meer werkzaam is 
voor de advocatuur. 
A-nummer  
Advocaat:  
 
De laatste zaak waarin ze iets ontvangen 
hebben is  
Hebben in eerdere gevallen reeds gebeld met 
het OM. Nu toch weer een melding in een zaak. 
Heeft nu geen andere parketnummers waarin 
dit gebeurd is. 

-2020 11:54 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om 
te sluiten. 
 

-2020 11:13 [GMT +1:00]   
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 heb ik  beëindigd in GPS 
Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat 
te koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar   
@Rechtspraak.nl 
  
 

  
Gebruiker  
 

-2020 17:12 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar FB Straf. 
In dit dossier bevind zich geen stelbrief. 
 
Verzoek om advocaat  te ontkoppelen. 
 

-2020 17:10 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

-2020 15:56 [GMT +1:00]   
Eerder vandaag waren er problemen  met GPS, zou je 
nogmaals willen ch3ecken of er een stelbrief is? 
 

-2020 11:42 [GMT +1:00]   
Graag melding doorzetten 
 



-2020 11:40 [GMT +1:00]   
@ : 
Graag in behandeling nemen. 
 
Nagekeken in GPS of er een stelbrief was, maar kreeg de 
volgende melding: 
Fout bij ophalen dossierboom. Probeer het nog eens, of neem 
contact op met functioneel beheer 



Tweedelij
ns 
melding 

2020  
12:38 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 12:38 [GMT +1:00]  
  

Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer      
Naam Advocaat     
A-Nummer            :  
  

 is de oude advocaat 

-2020 16:34 [GMT +1:00]   
Graag terug naar RSC.  
 
Graag helder omschrijven.  en  zijn 
allebei betrokken geweest bij deze zaak.  
 
Voor wie is er nu een notificatie gekomen die verkeerd is?  
 
ik heb voor de zekerheid nu wel ALLE betrokkenheid van de 
advocaten verwijderd. 
 

-2020 15:16 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF ( )  
 
Link: 

 
 

-2020 13:25 [GMT +1:00]   
@ KCC -IVO Graag deze melding doorzetten naar FB- Straf. 
Dank je wel. 
 

-2020 12:38 [GMT +1:00]  
  

@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
 

 staat nog in het strafportaal en ook nog als Raadsman 
in gps, maar mevrouw werkt niet meer als advocaat. 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
11:12 

Rechtzoekend
en 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 11:12 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
Parketnummer      
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
Gekeken in GPS. Geen stelbrief aanwezig in dit 
dossier. De secretaresse geeft aan dat  

 deze zaak niet behandeld. Of  
 kan worden verwijderd als 

procesadvocaat. 

-2020 09:14 [GMT +1:00]   
Advocaat ontkoppelt bij zaak. 
 

-2020 16:41 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
gebruiker gemaild 
relatie en data - abonnement zijn inmiddels beëindigd door 
gebr.   
 

-2020 16:22 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

, . Hij kreeg notificatiemail voor  
maar is onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (OM medewerker). De betrokkenheid is beeindigd 
op -2020 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 verrichten. 
 

-2020 11:42 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (  gesproken)  
 
Link: 

 
 

-2020 11:15 [GMT +1:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB -STRAF. 
 

-2020 11:12 [GMT +1:00]  
  



Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijn
s melding 

2020-  
12:43 Advocaten Vraag 

-2020 12:43 [GMT +1:00]  
  

Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 

 is de nieuwe 
raadsheer 

-2020 12:43 [GMT +1:00] , 
  

 is de nieuwe raadsheer, hij staat 
niet in gps en strafportaal. 
  
Advocaat moet zich eerst stellen in deze zaak. 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
10:24 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 10:24 [GMT +1:00]  
  

Wij ontvingen een notificatiemail in het 
strafdossier  op naam van  

 maar deze advocaat doet 
geen strafzaken. 

 
parketnummer  

-2020 12:19 [GMT +1:00]   
Advocaat ontkoppelt bij zaak. 
 

-2020 09:05 [GMT +1:00]   
mevrouw belt wederom om aan te geven dat zij gister weer 
een notificatie mail heeft ontvangen, terwijl  
geen strafadvocaat is. mevrouw meldde tevens dat zij 
afgelopen dinsdag ook contact hierover met ons heeft gehad.  
Aangegeven dat hier enige tijd overheen gaat om dit te laten 
aanpassen.  Melding is bekend en er wordt aan gewerkt. 
 

-2020 15:17 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor , maar is 
onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (griffiemedewerker rb. Overijssel). Ik heb de 
betrokkenheid per vandaag beëindigd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen. 
  
Tevens zal ik contact opnemen met de betreffende griffie om 
evt. verdere herstelacties te verrichten. Er is een last 
aangevraagd. 
 

-2020 10:56 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (  gesproken)  
 
 
Link: 

 
 

-2020 10:40 [GMT +1:00]   
@KCC IVO, graag melding verder oppakken. 
 



-2020 10:24 [GMT +1:00]   
@  zie data-lek verkeerde advocaat gekoppeld. 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
8:34 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 08:34 [GMT +1:00]  
  

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

 
A-Nummer            :  

-2020 07:43 [GMT +1:00]   
Mail Openbaar Ministerie ontvangen met betrekking tot de 
Afhandeling. 
 
Toelichting afhandeling:  
Geen acties te ondernemen de gegevens in GPS staan correct. 
 

-2020 10:01 [GMT +1:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld. 
 

-2020 12:30 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 
Volg het verloop van je melding via het Serviceportaal OM: 
   
Open Serviceportaal OM  
 
  
  
Samenvatting melding:  
Geachte heer/mevrouw, 
Hierbij het verzoek om de volgende melding in behandeling te 
nemen en ons van een terugkoppeling te voorzien: 
  
  
Meldingsnummer IVO Rechtspraak:  
Behandelaar (datum en tijdstip):  
2020 10:29) 
Korte omschrijving: Mijn Strafdossier: Verkeerde advocaat 
gekoppeld / Datalek  
 
Laatste update van deze melding: 
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor  maar is 
onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (OM medewerker). Ik heb de betrokkenheid per 



vandaag beëindigd. 
  
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. 
  
 
Verder is deze melding bij ons geregistreerd met de volgende 
informatie: 
  
  
Aanmeldergegevens: 
Naam: 
Vestiging: 
Inlognaam: 
Telefoon: 
Mobiel: 
E-mail: 
 
Dienst: Mijn Strafdossier 
Prioriteit (oplosdatum en tijdstip): P5 -2020 08:31) 
 
Incident/serviceverzoek: 

-2020 08:34 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    : ) 
A-Nummer            :  
  
 
We ontvangen uw reactie graag op mailadres 

@rechtspraak.nl. 
 
Heeft u nog vragen? 



Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van IVO 
Rechtspraak. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze e-
mail. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
IVO Rechtspraak KlantContactCentrum 

  
  
 

-2020 12:38 [GMT +1:00]   
Advocaat ontkoppelt bij zaak. 
 

-2020 10:29 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor  maar is 
onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

(OM medewerker). Ik heb de betrokkenheid per 
vandaag beëindigd.  
  
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. 
 

-2020 12:56 [GMT +1:00]   
 (06- ) telefonisch ingelicht  

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

 
 

-2020 12:53 [GMT +1:00]  
  



@KCC IVO: graag doorsturen naar FB Straf. Alvast bedankt! 
Ik zie geen stelbrief in GPS. 
 

-2020 08:34 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
9:41 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 09:41 [GMT +1:00]  
  

Wij krijgen meerder notificatiemails 
toegezonden van een advocaat die niet meer 
bij ons werkt en ook geen advocaat meer is en 
nu bij het OM werkt. 
Ik stuur u zo even alle gegevens van deze 
medewerker die voorheen bij ons werkte. 

-2020 11:55 [GMT +1:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
onderstaand naar gebruiker  
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  2017 heb je  als raadsman toegevoegd, 
deze heeft te kennen geven dat hij de zaak kent. ZM heeft de 
betrokkenheid beëindigd.  
  
 

-2020 10:01 [GMT +1:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld. a 
 

-2020 13:31 [GMT +1:00]   
Advocaat is ontkoppeld. 
 

-2020 11:21 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 
Volg het verloop van je melding via het Serviceportaal OM: 
 

-2020 13:28 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM. 
 

-2020 13:27 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van vml. 
advocaat  Zij krijgen notificatiemail voor 

 maar advocaat is onterecht gekoppeld. 



  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2017 door 

 (OM-medewerker). Ik heb de betrokkenheid per 
vandaag beëindigd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen. 
  
Tevens graag routeren naar FB OM om evt. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

-2020 12:17 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

 telefonisch ingelicht.   
 

-2020 11:50 [GMT +1:00]   
Dit is een oude zaak (2017-2018). In 2020 zijn er alleen 2 
nieuwe stukken toegevoegd :  'Vorderen tenuitvoerlegging 
bijzondere voorwaarde' en 'Rapportage advies naleving 
bijzondere voorwaarde.  
 
 @KCC IVO gaarne routeren naar FB Straf. 
 
@ FB Straf: graag advocaat  verwijderen. Deze 
advocaat is sinds 2018 niet meer werkzaam in de advocatuur. 
 

-2020 11:26 [GMT +1:00]   
@DOKKgaarne melding in behandeling nemen (data-lek?) 
 

-2020 11:10 [GMT +1:00]   
Sender: nl 
Date sent:  2020 10:46 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 



Subject:  
 
Inzake                  :  
E-mail                   :  nl 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Naar aanleiding van het telefoongesprek met een van uw 
medewerkers bericht ik u als volgt. 
 

 is tot  2018 als advocaat verbonden 
geweest aan het toen nog bestaande  
Per die datum is zij gestopt in de advocatuur en officier van 
justitie geworden. 
 
Tot op heden ontvang ik via het algemene e-mailadres van het 
nieuwe kantoor  

.nl) dikwijls meldingen dat er stukken 
zijn toegevoegd aan dossiers van  Ik heb hier geen 
toegang toe, noch beschikken wij over een lijst waarop is 
aangegeven welke advocaat welke cliënt thans bijstaat. 
 
Gelet hierop wil ik u hierbij verzoeken ons e-mailadres te 
verwijderen uit de contactgegevens van  
dan wel  als advocaat uit uw systeem te 
verwijderen, zodat wij de mailtjes niet meer ontvangen. Het 
kan zijn dat nog het oude e-mailadres 

.nl staat vermeld. Dat bestaat niet 
meer maar wordt doorgelinkt naar ons huidige kantoor e-
mailadres. 
 
Overigens heb ik vannacht zo’n 40 mailtjes mogen ontvangen 
dat er stukken zijn toegevoegd in de zaak met parketnummer 

 
 
Ik verneem graag van u en dank u voor de te nemen moeite, 
 
Met vriendelijke groet, 



 
 

Secretaresse 
 
(aanwezig ma, di, do) 
 
※ 
 

 
 

T      
@   .nl 
W   nl 
 
※ 
https://twitte 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
10:32 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 10:32 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer      
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 

 ik krijg stukken van u  binnen die niet 
voor mijn bedoeld zijn. 

-2020 12:42 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
onderstaand aan gebruiker  gemaild 
 
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 -2020 heb je  als raadsman toegevoegd 
aan genoemd parketnummer, deze heeft te kennen gegeven 
de zaak niet te kennen. 
ZM heeft de betrokkenheid dan ook afgesloten.  
  
 

-2020 13:54 [GMT +1:00]   
Advocaat is ontkoppeld. 
 

-2020 13:34 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 11:26 [GMT +1:00]   
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 
 

-2020 11:01 [GMT +1:00]   
 gesproken. 

 
-2020 10:43 [GMT +1:00]   

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

-2020 10:37 [GMT +1:00] , 
  

 Advocaat  behandelt geen strafzaken. Er moet een 
andere advocaat worden toegevoegd. 
 

-2020 10:32 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
17:28 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 17:28 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :  

-2020 10:05 [GMT +1:00]   
Het OM meldt: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
betrokkenheid en abonnement zijn beëindigd (actie van )  
  
 

-2020 12:15 [GMT +1:00]   
Dossier is gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

-2020 16:34 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 15:54 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor  
maar is onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

(medewerker rb Den Haag). Ik heb de 
betrokkenheid per vandaag beëindigd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen. 
  
Tevens zal ik contact opnemen met de betreffende griffie om 
evt. verdere herstelacties te verrichten. Er is een last 
aangevraagd. 
 

-2020 09:32 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (  gesproken)  
 
Link: 

 
 



-2020 17:28 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijn
s melding 

2020-  
16:51 Advocaten Vraag 

-2020 16:51 [GMT +1:00]  
  

meneer is tot  2020 advocaat geweest en 
heeft nu een notificatiemail ontvangen, maar 
heeft dus geen strafzaken meer.  
 

 
 

parketnummer:  

-2020 10:13 [GMT +1:00]   
Gebeld met het CVOM te Utrecht: 
Advocaat blijkt inderdaad geschrapt te zijn.  
 
Informatiepunt voor advocaten  
E-mail: nl 
Tel.  
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. 
 

-2020 17:00 [GMT +1:00]   
Zaakdossier  
 
OM Telehoren - Locatie Breda. 
 

-2020 > informeren bij de griffie wat nog eventueel nog 
nodig is om de advocaat te ontkoppelen. Heeft deze 
voormalig advocaat dit in deze dossier ook kenbaar gemaakt? 
 

-2020 16:51 [GMT +1:00]   
@ , graag oppakken 
 

-2020 16:51 [GMT +1:00]   
gekeken in BAR lat, meneer is daar inderdaad niet meer terug 
te vinden. 
In het verstrekkingsportaal gekeken en daar staat meneer 
genoteerd als zijnde de advocaat  
in GPS gekeken en ook daar staat meneer nog vermeld als 
advocaat, terwijl hij dat dus niet meer is.  
aangegeven dat wij dit gaan oppakken en doorzetten.  
meneer hoeft niet meer geinformeerd te worden, maar heeft 
wel het meldingsnummer genoteerd. 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
8:54 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 08:54 [GMT +1:00] , 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer      
Naam Advocaat    . 
A-Nummer            :  

-2020 12:12 [GMT +1:00]   
Dossier  is gearchiveerd voor de advocaat met 
BAR nummer  
@KCC, graag doorzetten naar RSC om te sluiten 
 

-2020 10:43 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor  maar is 
onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 ). De betrokkenheid is al 
beeindigd. .  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen. 
  
Tevens zal ik contact opnemen met de betreffende griffie om 
evt. verdere herstelacties te verrichten. 
 

-2020 09:32 [GMT +1:00]   
 niet bereikbaar-  geeft dit door 

KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 

 
-2020 09:27 [GMT +1:00]   

@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar FB Straf - 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER met het verzoek de 
bovengenoemde advocaat te ontkoppelen. 
 
Advocaat  blijft wel gekoppeld in dit 
dossier. 
 

-2020 08:54 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelij
ns 
melding 

2020-  
10:11 Advocaten 

Veiligheidsinci
dent 

-2020 10:11 [GMT +1:00]   
Sender: .nl 
Date sent: , 2020 9:31 AM 
To: @rechtspraak.nl 
Subject: FW: Stukken toegevoegd aan 
strafdossier  voor advocaat  

 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Onderstaande e-mail ontving ik in mijn mailbox 
in 90-voud (!). Buiten het feit dat dit wel erg 
veel mailtjes zijn, is ook  
sinds  2018 geen advocaat meer en 
aldus niet meer verbonden aan ons kantoor. Ik 
verzoek u dan ook bij de bij u bekende 
gegevens van  het e-mailadres te 
verwijderen, zodat toekomstige mailtjes niet 
meer naar mij worden toegezonden. 
 
De zaken van  zijn door  
overgedragen aan . Ik heb 
onderstaande mail aan haar doorgezet, maar 
zij is echter per deze week met 
zwangerschapsverlof. Haar praktijk wordt 
waargenomen door  
 
Vertrouwende u voldoende te hebben 
geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Secretaresse 
 
(aanwezig ma, di, do) 
 
※ 

-2020 15:31 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM; 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
Toelichting afhandeling:  
Dit was een gebruikersfout. Deze datalek is reeds gemeld bij 
betreffende medewerkers. Advocaten worden door 
aanlevering van het LAT beëindigd. 
 

-2020 10:26 [GMT +1:00]   
@KCC. Dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om 
te sluiten. 
 

-2020 09:05 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 13:07 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

maar is onterecht gekoppeld.  
  
In dit geval is deze advocaat al sinds -2018 geschrapt.  
  
Ik heb de betrokkenheid van deze advocaat in alle gevallen 
beeindigd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om deze dossiers bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen. 
  



 
 
 

T      
@   nl 
W   nl 
 
※ 
https://twitter.com/  
 

 is een 
samenwerkingsverband met twee zelfstandig 
werkende advocaten, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 

 Iedere aansprakelijkheid wordt 
beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende 
geval door onze 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitgekeerd. Op onze dienstverlening zijn 
algemene voorwaarden van toepassing. 
 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht 
(en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit 
bericht te lezen. Gebruik door anderen dan 
geadresseerde(n) is verboden. De informatie in 
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk 
van aard zijn en kan binnen het bereik vallen 
van een geheimhoudingsplicht en een 
verschoningsrecht. 
 
Any information transmitted by means of this 
e-mail (and any of its attachments) is intended 
exclusively for the addressee or addressees 
and for those authorized by the addressee to 
read this message. Any use by a party other 
than the addressee or addressees prohibited. 

Opmerkingen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bij deze parketnummers zie ik de advocaat niet meer. Ze 
hebben of het kruisje gebruikt, of de hele regel overschreven.  
  
Graag routeren naar GPS AB om evt. koppelingen naar deze 
advocaat definitief te beeindigen. 
 

-2020 11:09 [GMT +1:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

 is geschrapt in 2018, graag 
deze verwijderen uit dossier/portaal 
 

-2020 10:44 [GMT +1:00]   
Alhoewel deze melding niet telefonisch maar per mail 
binnenkwam kunnen we hem wel in behandeling nemen.  
 
Ook hier bombardement aan not. mails (dat is bekend) 
Verder is een opvolgend advocaat (in gescand per brief) aan 
het dossier toegevoegd echter niet in GPS omgezet. (zie knip 
screen shot) graag aanpassen.  
 

 telefonisch van de route in kennis 
gesteld. 



The information contained in this e-mail (or 
any of its attachments) may be confidential in 
nature and fall under a duty of non-disclosure. 
 
Van: @rechtspraak.nl 

@rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2020 08:26 
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: 
- 100 - Onderzoek ter terechtzitting 
- Zaakdossier  
- Zaakdossier  
- Zaakdossier  
- Zaakdossier  
- Zaakdossier  
- Zaakdossier  
- Zaakdossier  
- Zaakdossier  
Het dossier is digitaal beschikbaar gesteld via 
het advocatenportaal 

.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/Adv
ocatuur/45 of u kunt contact opnemen met het 
Rechtspraak Servicecentr 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 86

RSC meldingen 221 - 235
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2 
Advoc
aten 

Veiligheidsi
ncident 

2020 09:02 [GMT +1:00]  
  

Zie inkomende e-mail  
 
Advocaat:  komt niet voor in 
het LAT.  
Gelieve deze advocaat ontkoppelen uit 
onderstaand dossier. 

2020 10:06 [GMT +1:00]   
 gesproken en aangeven dat de advocaat ontkoppeld is.  

Melding kan gesloten worden. 
 

2020 08:34 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten naar RSC om te 
sluiten. 
 

2020 15:24 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het vml kantoor van vml advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht 
gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  
(griffiemedewerker rb. Noord Holland). Ik heb de betrokkenheid per vandaag 
beëindigd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
  
Tevens zal ik contact opnemen met de betreffende griffie om evt. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2020 14:26 [GMT +1:00]   
Graag doorzetten. Frank telefonisch ingelicht. 
 

2020 13:54 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 13:51 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

-2020 09:04 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent  2020 8:51 AM 



To: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
Subject  Stukken toegevoegd aan strafdossier  
voor  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Onderstaande stukken heb ik meerdere malen ontvangen.  is 
al enige tijd niet meer werkzaam bij ons. 
 
Alle door u gezonden mailtjes hebben betrekking op hetzelfde strafdossier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Secretaresse 
 

 
 
T:  
 
F:  
 
E:  
 
W:  
 

 

 

 

 
 

 

 



 is een handelsnaam van  
 te  welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer  
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door 
een beroepsgeheim. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen, dan verzoeken 
wij u dit aan de verzender mede te delen, het bericht te vernietigen en de 
inhoud niet te gebruiken, vermenigvuldigen en/of verspreiden. Iedere 
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
uitbetaald wordt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering te 
vermeerderen met het eigen risico. 
This message could contain privileged information that is legally privileged. 
This message is solely intended for the addressee(s). If you have received this 
email in error, we request that you notify the sender, delete the message, and 
do not act upon, distribute or copy its contents. Each liability is limited to the 
amount paid by our professional liability insurance in the case concerned to be 
increased by the deductible excess under the applicable policy conditions. 
 
Van: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2020 02:57 
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: 

 
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 
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9 
Advoc
aten 

Veiligheidsi
ncident 

2020 08:49 [GMT +1:00]  
  

Zaakdossier  verwijst (koppeling) in 
GPS naar  
 

 van kantoor  
 ontvangt onderstaande 

notificatie. Deze advocaat is geen strafadvocaat.  
 
Gelieve deze advocaat ontkoppelen. 

2020 16:48 [GMT +1:00]   
Advocaat verwijdert uit zaak. 
 

2020 14:38 [GMT +1:00]   
einddatum geregistreerd 
 
@ 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 
 

2020 14:37 [GMT +1:00]   
 hoofdzaak -2016 

bij beide zaken is  gekoppeld 
 

 geregistreerd door  op 20116 
 last updated by op 2016 

 
2020 11:25 [GMT +1:00]   

 gesproken 
 

2020 10:34 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar  
 

 
 

2020 09:23 [GMT +1:00]   
Date sent:  2020 9:19 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
※ 
image001.png 
 

 
 

2020 08:52 [GMT +1:00] ,:  



Sender:  
Date sent:  2020 8:48 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Stukken toegevoegd aan strafdossier 

 voor  
 
Van: " @rechtspraak.nl" < @rechtspraak.nl> 
Datum:  2020 om 04:12:40 CET 
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: 

 
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. 
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Advoc
aten 
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ncident 

2020 11:35 [GMT +1:00]   
Let op meneer hoeft geen terugkoppeling. 
 

 geeft aan een notificatie e-
mail te hebben ontvangen. Die bestemd is voor 

 maar die is geen advocaat 
meer maar officier. 
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :   
(geschrapt) 
A-Nummer            :  
 
http://lat.rechtspraak.minjus.nl/AdvocaatDetail/De
tails?barNummer=  

2020 16:56 [GMT +1:00]   
Advocaat uit zaak verwijdert. 
 

2020 14:48 [GMT +1:00]   
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze zaak 
aan de geschrapte raadsman  te verwijderen 
 
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

2020 14:47 [GMT +1:00]   
geregistreerd door  op 2017 

 is per 2019 geschrapt. 
Einddatum is niet te registreren in gps ivm het schrappen. "Wil stukken 
digitaal" uitgevinkt dat stopt het abonnement 
 

2020 13:39 [GMT +1:00]   
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
telefonisch doorgegeven.  
2e  di t/m vr aanwezig 
 
Link  
 

2020 11:35 [GMT +1:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
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Advoc
aten 

Veiligheidsi
ncident 

-2020 17:55 [GMT +1:00]   
mevrouw heeft een mail ontvangen van noreply, 
stuk toegevoegd, maar mevrouw is geen 
strafadvocaat.  
 

 

 
 
parketnummer:  

2020 09:54 [GMT +1:00]   
@KCC, het dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 12:03 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Zij 
kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  
(griffiemedewerker rb. Overijssel). Ik heb de betrokkenheid per vandaag 
beëindigd.  
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
  
Tevens zal ik contact opnemen met de betreffende griffie om evt. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2020 08:18 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF. 
 
Link:  
 

2020 08:16 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2020 17:55 [GMT +1:00]   
in gps blijkt inderdaad dat mevrouw staat gekoppeld, maar ook een andere 
advocaat staat gekoppeld aan het parket nummer. 
te weten:  
 
@  graag oppakken en mevrouw als zijnde advocaat verwijderen uit het 
portaal 



Tweede
lijns 
meldin
g 

202
0-

 

22 
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Veiligheidsi
ncident 

2020 10:22 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 
Meneer behandelt geen strafzaken. 
Weet ook niet wie de juiste advocaat is. 

2020 10:30 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Wij doen technisch beheer, inhoudelijk kunnen wij hierbij niet helpen. Graag 
dit incident doorzetten naar functioneel beheer GPS ZM.  
  
 

2020 09:02 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om de melding te 
sluiten. 
 

2020 20:02 [GMT +1:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2020 13:47 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld. Hij doet geen 
strafzaken. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM-
medewerker). Ik heb de betrokkenheid per vandaag beëindigd.  
  
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. 
 

2020 11:21 [GMT +1:00]   
Telefonisch niemand kunnen bereiken, graag doorzetten. 
 

2020 11:18 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen)  
 



Link:  
 

 
2020 11:03 [GMT +1:00]   

@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF. 
 

 
 

2020 11:01 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2020 10:22 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
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2020 13:47 [GMT +1:00]  
  

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

 
A-Nummer            :  

2020 12:06 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
 
Ik heb in GPS de abonnementen gecontroleerd. Alle abonnementen zijn 
inmiddels afgesloten. Er zullen geen documenten meer worden verstrekt naar 
advocaat. Als er nu nog notificaties uit gaan zou ik dit bij het de beheerders van 
mijn strafdossier navragen wat zij zien gebeuren. 
 

2020 17:35 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 16:26 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 
Volg het verloop van je melding via het Serviceportaal OM: 
   
Open Serviceportaal OM  
 
  
  
Samenvatting melding:  
Meldingsnummer IVO Rechtspraak:  
Behandelaar (datum en tijdstip): 2020 17:25) 
Korte omschrijving: Mijn Strafdossier: Verkeerde advocaat gekoppeld / Datalek 
 
Laatste update van deze melding: 
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

. Zij kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht 
gekoppeld. 
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). De betrokkenheid was al beeindigd. 
 
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.  



  
 

2020 17:27 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM. 
 

2020 17:25 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

. Zij kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht 
gekoppeld. 
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). De betrokkenheid was al beeindigd.  
 
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. 
 

2020 17:03 [GMT +1:00]   
Doorgegeven aan  
 

2020 16:43 [GMT +1:00]   
Routering: 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 13:58 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF met 
het verzoek de bovengenoemde advocaat in GPS te sluiten. 
 

 
 
NB - Advocaat  - blijft WEL 
gekoppeld in dit dossier 
 



2020 13:55 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2020 13:47 [GMT +1:00]   
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
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2020 16:01 [GMT +1:00]   
medewerkster advocaat meldt dat een advocaat 
die niet meer bij het kantoor werkt een notificatie 
krijgt in een strafdsossier 
de advocaat die de zaak heeft overgenomen kan 
niet in de zaak kijken 
wat moet mw doen 

2020 16:01 [GMT +1:00]   
ik heb gezegd dat de opvolgend advocaat zich moet stellen 
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2020 16:10 [GMT +1:00]   
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :     
Parketnummer    :    
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :   
 
 
 
meneer heeft contact gehad met collega advocaat 

 
van het kantoor:  

 
hij heeft bevestigd dat hij deze zaken behandeld als 
advocaat. 

2020 07:37 [GMT +2:00]   
Het OM meldt:  
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Hij 
kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht 
gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door   
  

 
  
 

2020 16:12 [GMT +1:00]   
afgemeld. melder bericht 
 

2020 14:08 [GMT +1:00]   
Dossiers zijn verwijderd. 
 

2020 06:34 [GMT +1:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2020 12:14 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

2020 12:13 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Hij 
kreeg notificatiemail voor  en , maar is onterecht 
gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). Ik heb de betrokkenheid beeindigd op 2020.  
  
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. 
 

2020 16:35 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF  gesproken) (betreft eerste 
aanleg)  
 

 
 

2020 16:27 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding graag doorzetten aan LFB. Verkeerde advocaat uit GPS + 
goede koppelen. Ook dossier bij verkeerde advocaat uit MS verwijderen. 
Mogelijk Datalek 
 

2020 16:14 [GMT +1:00]   
ik heb in gps al gekeken en inderdaad  is gekoppeld 
aan beide zaken. dus zijn melding klopt. 
 
@graag juiste advocaat koppelen aan beide parketnummers te weten  
 

2020 16:10 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier en juiste advocaat koppelen! 
 
meneer het meldingsnummer doorgegeven en hij wil graag een terugkoppeling 
per mail ontvangen. 
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2020 12:12 [GMT +1:00]  
  

 
 

2020 11:16 [GMT +1:00]   
Wij hebben per e-mail onderstaand strafdossier 
ontvangen maar de genoemde advocaat is ons niet 
bekend. 
 

 
 

NB: per mail ontvangen op  niet in 
Mijn Strafdossier 

2020 08:16 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld. 
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door   
 

 
  
 

2020 15:49 [GMT +1:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2020 14:23 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

2020 14:12 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd. 
 

2020 12:15 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). Ik heb de betrokkenheid beeindigd op 2020.  
 
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. 
 

2020 15:54 [GMT +1:00]   



@   
 
 - is de advocaat niet bekend??? 
 -  is inderdaad niet bekend bij het kantoor AKD. Het zegt 

 helemaal niets deze advocaat.  
 - Volgens het LAT is deze advocaat geschrapt. 
    
 - wat hebben ze precies ontvangen per mail? 
 - een notificatiemail die aan  is gericht. Deze is reeds te zien in deze 
Topdeskmelding. 
 
- Wat bedoel je met 'niet in Mijn Strafdossier'? 
- dit is eigenlijk informatie ten overvloede. Geen relevante aanvulling dus. 
 

2020 15:05 [GMT +1:00]   
dit is niet helemaal duidelijk.  
 
is de advocaat niet bekend??? 
 
wat hebben ze precies ontvangen per mail? Wat bedoel je met 'niet in Mijn 
Strafdossier'? 
 

2020 13:24 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 

2020 12:22 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 
Naast  is ook  gekoppeld.  
Deze tweede moet gekoppeld blijven. 
Ik zie overigens in GPS achter de naam van  geen vinkje staan. Heeft de 
notificatie en het ontkoppelen elkaar wellicht gekruist? 
 

2020 12:17 [GMT +1:00]   



※ 
.JPG 

 
2020 12:15 [GMT +1:00]   

※ 
.JPG 

 
2020 12:11 [GMT +1:00] ,:  

Sender:  
Date sent:  2020 12:09 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal verstrekt 
aan advocaat  
 
From: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Sent:  2020 23:07 
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 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 he 
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2020 19:32 [GMT +1:00]  
  

Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :  
 

2020 18:18 [GMT +1:00]  
  

 
 

 
 

 
 ( advocaat waar het in 

strafbeheer nog aan gekoppeld is) ( in GPS staat het 
goed)  
 
heeft zich gesteld als advocaat maar heeft het 
dossier nog niet ontvangen . 

2020 16:25 [GMT +1:00]   
Zaakdossier  
 
Gebeld met het parket MNL. In GPS is te zien dat  zich op 
2020 heeft gesteld.  
Van opvolgend advocaat  is nog een 
overnameverzoek binnen.  
Het zou voor het parket het meest efficiënt zijn als deze advocaat zich stelt via 
e-mailadres @om.nl. 
Het parket zal  dan vervolgens ontkoppelen en  
koppelen. 
 

2020 14:00 [GMT +1:00]   
MS = Mijn Strafdossier 
 

2020 13:28 [GMT +1:00]   
Graag terug:  
 
Wat is MS?  
 
Ik zie in GPS alleen maar  gekoppeld staan.  
 
Ik heb het dossier opnieuw verzonden. Het kan kloppen dat hij niks gekregen 
heeft omdat op er nog geen te verstrekken stukken in het dossier 
stonden.  
 

2020 19:39 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding graag doorzetten aan LFB Straf. Stukken verstrekken aan 
goede advocaat en Verkeerde advocaat verwijderen uit MS. Mogelijk datalek 
 

2020 19:32 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
 

2020 18:18 [GMT +1:00]   
opnieuw verzonden. 
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2020 09:16 [GMT +1:00]  
  

Het kantoor  
ontvangt per fax tweemaal een arrest van het Hof 
te Amsterdam. 
Er werkt echter geen strafrechtadvocaat bij dit 
kantoor. 
 
Zie bijgevoegd het arrest inzake de volgende 
persoon: 
 
Parketnummer:   
Verdachte:  
Locatie: Hof Amsterdam 
Advocaat:  

  
 

 
2020 19:14 [GMT +1:00]  

  
 heeft een notificatiemail 

gekregen van het onderstaand parketnr. maar zaak 
is niet van mevrouw. 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. 
Advocaat verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
Parketnr.  
Verdachte:  
  

  
K nr.  
A nr.  

2020 12:10 [GMT +1:00]   
Is geen DATALEK -  heeft de slachtoffer bijgestaan en krijgt daarom 
ook een arrest. 
 
Gesproken met collega  griffie Hof Amsterdam. Gaat contact 
opnemen met kantoor  
 

2020 10:23 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 10:14 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  Fwd:  arrest;  Met referte 
aan het telefoongesprek van zojuist. 
 
Betreft:   Fwd:  arrest; Met referte aan het 
telefoongesprek van zojuist. 
Bijgaand(e) document(en) wordt/worden u toegestuurd: 
 
0   ter informatie/zonder begeleidend schrijven 
0   op voorhand per e-mail 
0   naar aanleiding van uw verzoek 
0   zoals vandaag telefonisch besproken 
0   met verzoek voor betaling zorg te dragen 
0   conform afspraak 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
secretaresse 
 

 
 
T  | F  | E   
| Postbus  | W   
 
****************************************************************
********************************* 
This message may contain information which is privileged or confidential. If 



you are not the named addressee of this message please destroy it without 
reading, using, copying or disclosing its contents to any other person. Any 
addressee should be aware that Internet e-mail is subject to risks;  

 therefore denies any responsibility for damages resulting from 
the use of Internet e-mail. 

 , is registered with the Chamber of 
Commerce  under number  
All services and other work are carried out under an agreement of instruction 
("overeenkomst van opdracht") with  The general 
conditions of  containing a limitation of liability are 
applicable. These conditions are available for inspection at our office and on 
our website . On request a copy of these conditions will be 
supplied free of charge. 
****************************************************************
********************************* 
Van: Strafgriffie Gerechtshof Amsterdam @rechtspraak.nl> 
Datum:  2020 15:07 
Aan:  
Onderwerp:  
 
Vriendelijk verwijs ik u naar de bijlage. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerechtshof Amsterdam 
 
Strafgriffie 
088 -  
www.rechtspraak.nl 
 
________________________________ 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 

2020 10:20 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent  2020 10:14 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 



Subject:  Fwd:  arrest;  Met referte 
aan het telefoongesprek van zojuist. 
 
Betreft:   Fwd:  arrest; Met referte aan het 
telefoongesprek van zojuist. 
Bijgaand(e) document(en) wordt/worden u toegestuurd: 
 
0   ter informatie/zonder begeleidend schrijven 
0   op voorhand per e-mail 
0   naar aanleiding van uw verzoek 
0   zoals vandaag telefonisch besproken 
0   met verzoek voor betaling zorg te dragen 
0   conform afspraak 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
secretaresse 
 

 
 
T  | F  | E   
| Postbus  | W   
 
****************************************************************
********************************* 
This message may contain information which is privileged or confidential. If 
you are not the named addressee of this message please destroy it without 
reading, using, copying or di 
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-2020 14:38 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer      
Naam Advocaat    :  
A-Nummer            :     
Kantoor nr.           :  
 

  heeft een broer en heeft 
dezelfde achter en voornaam. Het gaat hier dus 
ook om  maar zijn A nummer is: 

 
Kan hij gebeld worden als dit opgelost is? : 

 

2020 08:20 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
     Toelichting afhandeling:  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  
 
Gebruiker is niet bekend bij het OM       
 

2020 12:33 [GMT +1:00]   
 gebeld een aangegeven dat wij het hebben aangepast en dat de 

melding door i naar het OM. Als zijn broer in de loop van de week nog niet 
gekoppeld is, geadviseerd om even contact op te nemen met het OM zelf.  
 
Afgesproken om hier de melding te sluite 
 

2020 10:19 [GMT +1:00]   
Herstelacties door  uitgevoerd: in GPS advocaat inactief gemaakt.  
Vervolgens bij het OM een melding ingeschoten: 
 
Toelichting: Je melding is geregistreerd onder nummer OMM200318 0319. 
 
Nu afwachten tot het OM de call ook afmeld. 
 

2020 09:04 [GMT +1:00]   
@KCC: Kan RSC contact met ons opnemen? Dossier is gearchiveerd en kan niet 
meer door advocaat gedownload worden.  
 
Wachten is op herstelactie aan OM/GPS kant. 
 

2020 13:31 [GMT +1:00]   
Mail OM ontvangen. 
 
Toelichting: Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2020 13:22 [GMT +1:00]   
@  graag controle, rsc geeft aan dat het document nog niet is verwijderd. 
Of moet het OM herstel acties uitvoeren om de advocaat te ontkoppelen. 



 
2020 13:13 [GMT +1:00]   

Probleem is nog steeds niet opgelost. 
 

2020 07:50 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

-2020 12:13 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). Ik heb de betrokkenheid beeindigd op 2020.  
  
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. 
 

2020 15:02 [GMT +1:00]   
@KCC IVO @KCC IVO: graag routeren naar Straf FB. 
 

2020 14:38 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
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2020 09:02 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :   
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :   

2020 08:19 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
     Toelichting afhandeling:  
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door   
 

 
  
 

2020 15:48 [GMT +1:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2020 07:49 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2020 07:48 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 15:55 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM 
 

2020 15:51 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). De betrokkenheid was al beeindigd op 2020.  
  
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. 
 

2020 09:22 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding graag doorzetten aan LFB STraf 
 
@  Advocaat ontkoppelen en dossier verwijderen uit MS bij advocaat. 
Zover ik zie is er geen stelbrief in dossier. 
 

2020 09:02 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
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2020 17:19 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
Parketnummer     :   
Naam Advocaat    :   
A-Nummer            :   
 
nu gekoppeld:  
moet zijn  

 heeft zich wel gesteld 
 

2020 08:23 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
     Toelichting afhandeling:  
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Zij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door   
 

 
  
 

2020 11:03 [GMT +1:00]   
Gebeld met  en aangegeven dat alles weer goed staat. Melding 
sluiten 
 

2020 14:27 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

2020 12:18 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd 
 

2020 12:15 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2020 10:27 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Zij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). Ik heb de betrokkenheid beeindigd op 2020. 
  
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.Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Zij 
kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). Ik heb de betrokkenheid beeindigd op 2020. 
  
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. 
 

2020 17:51 [GMT +1:00]   
Van:  (IVO Rechtspraak) 
Verzonden:  2020 17:51 
Aan:  (IVO Rechtspraak) @rechtspraak.nl>; 

 (IVO Rechtspraak) @rechtspraak.nl>;  
(IVO Rechtspraak) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp  Mijn Strafdossier - DATALEK 
  
Dag Collega’s 
  
Buiten service window zal ik jullie niet bellen, 
Gaarne deze melding morgen ochtend pakken. 
 

2020 17:49 [GMT +1:00]   
1e aanleg KW-UTRECHT-FB-STRAF  

 
 

2020 17:39 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF. 
KI 0942 
 

2020 17:29 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 

2020 17:19 [GMT +1:00]   



Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 87

RSC meldingen 236 - 250



Tweedelijn
s melding 

2020
 11:46 

Rechtzoekende
n 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 11:46 [GMT 
+1:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 in plaats 
van  

 
A-Nummer            : 

 

-2020 17:23 [GMT +1:00]   
@KCC,  BAR nummer moet zijn  Dossier is gearchiveerd. Graag 
doorzetten naar RSC. 
 

-2020 16:29 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  (GRIFFIE 
medewerker van rechtbank Amsteredam). De betrokkenheid is door mij al 
beeindigd op -2020. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
  
Tevens zal ik contact opnemen met de betreffende medewerker en griffie om 
evt. verdere herstelacties te laten verrichten. 
 

-2020 12:44 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Kan deze melding weer worden teruggezet naar :FB Straf 
 
@LFB Straf: Gebeld met . Het dossier moet op naam van  
komen. Staat nu op naam van  Dus  verwijderen uit mijn 
Strafdossier en GPS en  moet worden toegevoegd in GPS. Ook moet  
worden verwijderd uit mijn strafdossier. Stelbrief van zit in het dossier 
 

-2020 16:14 [GMT +1:00]   
Gevraagd aan collega om deze melding na te lopen nav conclusie  
 

-2020 13:13 [GMT +1:00]   
terug naar RSC. dit is niet duidelijk.  
 

 is al beeindidgd op -2020.  
 
maar in deze melding staat:  in plaats van  

 
 
Wat betekent dat in dit verband? Welke advocaat staat nu verkeerd? 



 
-2020 12:43 [GMT +1:00]   

1e aanleg, 
 gesproken 

 
-2020 12:04 [GMT +1:00]   

@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2020 11:46 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat  
in GPS/Mijn Strafdossier zetten. Bij voorbaat dank. 



Tweedelijn
s melding 

2020-
17:01 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 17:01 [GMT 
+1:00]  

  
meneer is advocaat in 

 en doet geen 
strafzaken 
hij heeft een mail 
ontvangen van een 
strafzaak. 
 
 

 
 

 
 
parketnummer 

 

-2020 16:14 [GMT +1:00]   
 gebeld dat het is aangepast. Melding sluiten 

 
-2020 15:27 [GMT +1:00]   

@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC. 
 

-2020 14:46 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor , maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  (GRIFFIE 
medewerker van rechtbank Gelderland). De betrokkenheid is al beeindigd op 

-2020. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
  
Tevens zal ik contact opnemen met de betreffende medewerker en griffie om 
evt. verdere herstelacties te laten verrichten. 
 

-2020 17:30 [GMT +1:00]   
Van:  (IVO Rechtspraak) 
Verzonden:  2020 17:30 
Aan: (IVO Rechtspraak) @rechtspraak.nl>;  
(IVO Rechtspraak) @rechtspraak.nl>;  (IVO 
Rechtspraak) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp:  - Mijn Strafdossier - DATALEK 
  
Dag Collega’s  
  
Er is een nieuw datalek binnen mbt 1e aanleg 
 

-2020 17:16 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 



-2020 17:05 [GMT +1:00]   
Er staat in GPS drie advocaten vermeld met daarachter een vinkje, te weten:  
 

 
 
 

 
-2020 17:01 [GMT +1:00]   

in gps gekeken en zie zelfs drie advocaten dmv een vinkje gekoppeld aan dit 
parketnummer. 
@KEI graag uitzoeken wijzigen. 
meneer hoeft geen terugkoppeling. 



Tweedelijn
s melding 

2020-
 14:57 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 14:57 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    : 

 
A-Nummer            : 

 (NB geschrapt 
sinds /19 ) 
 
meneer krijgt notificatie 
mail 

-2020 16:50 [GMT +2:00]   
Het e-mailadres was niet correct. Ik heb het aangepast en ik ga de e-mail nog een 
keer sturen. 
 

-2020 11:53 [GMT +1:00]   
Geachte  
 
U heef op  2020 aangegeven dat u onterecht bent gekoppeld aan het 
dossier met het parketnummer  
 
Hierbij deel ik u mee dat het is aangepast en u heeft geen toegang meer tot het 
dossier. 
 

-2020 15:26 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC. 
 

-2020 16:41 [GMT +1:00]   
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 griffie om de juiste advocaat te koppelen aan de 
zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek(Rechtbank Gelderland) 

@rechtspraak.nl> 
 

-2020 16:01 [GMT +1:00]   
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link:  
 

-2020 15:36 [GMT +1:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. De advocaat is onterecht aan het 
dossier gekoppeld. Ik zie in GPS geen stelbrief. 



 
-2020 15:29 [GMT +1:00]   

email adres opgevraagd : nl 
 

-2020 14:57 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2020-
 15:22 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 15:22 [GMT 
+1:00]  

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

  
Naam Advocaat    : 

 
A-Nummer            : 

 
 
 
 
------------------ 
 
Advocaat details 
terug naar zoekresultaat 
Persoonsgegevens 
Naam advocaat 

 
Geboortedatum 

 
BAR-nummer 

 
Arrondissement van 
vestiging 
Den Haag 

-2020 08:17 [GMT +2:00]   
Afhandeling van het OM ontvangen met de volgende toelichting: 
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
 

 
 

-2020 11:29 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
  
Je melding is geregistreerd 
onder nummer  
 

-2020 15:54 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC. 
 

-2020 14:58 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij OM en gerouteerd naar mijnstraf. 
 

-2020 14:20 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  (OM 
medewerker). De betrokkenheid is al beeindigd op -2020. 
  
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. 
 

-2020 15:49 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Kan deze worden doorgezet aan LFB Straf 
 



@LFB Straf: Kan advocaat worden verwijderd uit MS en gps 
 

-2020 15:22 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2020- -
 12:05 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 12:05 [GMT 
+1:00]  

  
Onjuiste advocaat 
gekoppeld inzake 

 
 

 
 

Geschrapt 

-2020 10:27 [GMT +1:00]   
Klant gebeld. Melding kan worden afgemeld 
 

-2020 08:58 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

-2020 15:10 [GMT +1:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . Zij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(griffiemedewerker rb Den Haag). De betrokkenheid is door mij beeindigd op 

-2020. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde 
advocaat te verwijderen. 
  
Tevens zal ik contact opnemen met de rechtbank. 
 

-2020 13:04 [GMT +1:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 

-2020 12:26 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2020 12:06 [GMT +1:00]   
Sender: com 
Date sent:  2020 12:03 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:   Strafdossier  is digitaal verstrekt aan 
advocaat  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals zojuist besproken, deze e-mail is niet voor ons kantoor bedoeld.  

 is niet langer bij ons werkzaam, en is, voor zover wij weten, ook niet 



langer werkzaam als advocaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Associate | Advocaat/Lawyer (admitted in the Netherlands) 
T:  
E:  
 

 
| Adaptive thinking since  

LinkedIn 
 
From: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 
Sent:  2020 03:58 
To: com> 
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 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:      
-  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. 
 

 
 

 
 

 the Netherlands 
 the Netherlands 

 
 corporate seat ; trade register no.  further 

information available at . This e-mail, including 
attachments, is confidential and may be subject to professional privilege. It may 
not be used, disclosed, copied, distributed or retained by anyone other than the 
intended addressee. If you have received this e-mail by mistake, please notify us 
immediately and return it to us without retaining a copy. Electronic 
communications are not secure and may be intercepted, manipulated, infect 



Tweedelijn
s melding 

2020- -
 12:49 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 12:49 [GMT 
+1:00]  

  
In het dossier 

 - cliënt   
 - van -2002, 

 
is per abuis het 
werkkopie - 
procesdossier van de 
verdachte  

 
toegevoegd.  
 
Verzoek om de verkeerde 
stukken te verwijderen 
en de juiste stukken toe 
te voegen.   

-2020 12:29 [GMT +2:00]   
Contact opgenomen met  en het onderstaande doorgegeven. 
 

-2020 11:15 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
document  heeft indicatie verwijderd gekregen en zal met een 
eerstvolgende batch worden verwijderd.  
  
 

-2020 11:41 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 15:41 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

-2020 15:30 [GMT +1:00]   
Graag routeren naar GPS AB  
Beoordeeld IVO -2020  
 
graag in  docnr  verwijderen.  
 
dit is een datalek! dus direct doorzetten! 
 

-2020 13:04 [GMT +1:00]   
Besproken met  
 

-2020 12:50 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  



Tweedelijn
s melding 

2020-
15:04 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 15:04 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-
Nummer            :  onbeke
nd (was ) 
 
doorgegeven door 
medewerkster van 
kantoor; mw krijgt een 
notificatiemail 

 
 

-2020 13:58 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
Tevens treft u hierbij een toelichting afhandeling door OM:  
 
gebruiker onderstaande gemaild 
 
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  

 .  
  
 

-2020 13:58 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 09:48 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2020 17:21 [GMT +1:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker   
 
Gaarne een e-mailbericht versturen naar KCC-OM met het verzoek om het 
incident te routeren 
naar het lokale parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
Vervolgens kan deze Topdeskmelding gerouteerd worden naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er 
een technische herstel kan worden uitgevoerd. Na het technische herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC terugkoppeling aan advocaat.  
 
Ik heb de volgende handelingen verricht:  
 Het abonnement van de advocaat is reeds door gebruiker beëindigd in GPS 
 Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

-2020 15:32 [GMT +1:00]   



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

-2020 15:04 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
NB In GPS staat op tab 'betrokkenen' en bij 'Reden beëindiging' dat de advocaat 
'ten onrechte gekoppeld is...  per  



Tweedelijn
s melding 

2020-
 15:57 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 15:57 [GMT 
+1:00]  

  
Wij ontvingen op  

een nieuw 
document in ons 
strafdossier 

 (een wijziging 
tenlastelegging) maar het 
document betreft een 
ander parketnummer die 
niet bij deze zaak of ons 
kantoor thuis hoort. 
 
Parketnummer dat in de 
TLL staat     :  

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 

-2020 14:59 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
genoemde gebruikersnaam  komt niet voor in gps-user-tabellen  
  
 

-2020 12:04 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 10:32 [GMT +2:00]   
@KCC, Document "  
"verwijderd uit  In GPS zie ik het document nog staan!! 
 
Graag: 
A. het verzoek aan GPS FB om het document ook in GPS te verwijderen. 
B. deze melding doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 
In DIVOS is het document ook verwijderd nu. 
 

-2020 17:16 [GMT +1:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker  
 
Gaarne een e-mailbericht versturen naar KCC-OM met het verzoek om het 
incident te routeren 
naar het lokale parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
Vervolgens kan deze Topdeskmelding gerouteerd worden naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er 
een technische herstel kan worden uitgevoerd. Na het technische herstel kan het 
incident worden gesloten en/ of door RSC terugkoppeling aan advocaat.  
 
Ik heb de volgende handelingen verricht:  
 Het abonnement van de advocaat is reeds door gebruiker beëindigd in GPS 
 Een e-mailbericht verzonden 
     naar @om.nl 
 



-2020 16:01 [GMT +1:00]   
@ KCC -IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf. Dank je wel. 
 

-2020 15:57 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Foutief toegevoegd stuk 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2020-
 11:32 Advocaten Vraag 

-2020 11:32 [GMT 
+2:00]  

  
 

 
 

 
 is gekoppeld in 

deze zaak maar doet 
geen strafzaken. 

-2020 08:43 [GMT +2:00]   
OM Meldt: 
 
Toelichting afhandeling:  
gebruiker gemaild 
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  

 . 
 

-2020 19:24 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 17:36 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2020 16:38 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Zij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OMmedewerker). De betrokkenheid is al beeindigd op -2020. 
  
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. 
 

-2020 12:29 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2020 11:53 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 



-2020 11:34 [GMT +2:00]   
Sender: .com 
Date sent:  2020 11:25 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan 
advocaat  
 
Goedemorgen, 
 
Ik ontving onderstaand bericht maar ik vermoed dat deze e-mail niet voor mij 
bestemd is aangezien ik geen strafdossiers behandel. Voor de volledigheid: ik heb 
niet ingelogd op het advocatenportaal, en het dossier niet bekeken. 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

 
Advocaat | Senior Associate 
 
T   
T   (assistant) 
M  
E    

 
 
From: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 
Sent:  2020 16:02 
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 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:      
-  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. 
 
******************************************************************
**** 
This communication is sent to you from  This email and 
its contents are for the use of the addressee only and may be confidential or 
privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If you 
are not the addressee, please notify us immediately.  is the trade name 
of   



Tweedelijn
s melding 

2020-  
11:33 Advocaten Vraag 

-2020 11:33 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
                                  

 
Naam Advocaat    : . 

 
A-Nummer            : 

 
 

 
 is van broer 

maar die staat heel vaak 
verkeerd gekoppeld. 

-2020 09:22 [GMT +2:00]   
Onderstaande doorgeven aan de klant. 
 

-2020 10:16 [GMT +2:00]   
in afwachting van herstel acties OM 
 

-2020 09:55 [GMT +2:00]   
Dossiers zijn verwijderd. 
 

-2020 09:52 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 
Volg het verloop van je melding via het Serviceportaal OM:   
Open Serviceportaal OM  
 

-2020 12:04 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2020 11:55 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor  en  maar is onterecht 
gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OMmedewerker). De betrokkenheid is beeindigd op -2020. 
  
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. 
 

-2020 11:58 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2020 11:45 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF  



Link:  
 

 moet in GPS worden beëindigd.  
 
Helaas gaat het bij deze advocaat vaker verkeerd (zie o.a. ). 
 

-2020 11:33 [GMT +2:00]   
@ Dokk, het gaat om 2 parketnummers, er zijn twee broer met dezelfde naam en 
voorletters, dus heel vaak zijn er dossiers verkeerd gekoppeld. 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
11:31 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 11:31 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     :  

 
Naam Advocaat    :   

 
A-
Nummer            :   

-2020 08:14 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail OM ontvangen. 
Toelichting afhandeling:  
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor , maar is onterecht gekoppeld. 
 De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
 

 
 

-2020 13:06 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 14:42 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd Graag doorzeten naar RSC om te sluiten. 
 

-2020 13:11 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2020 12:18 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij kreeg 
notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OMmedewerker). De betrokkenheid is beeindigd op -2020. 
  
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. 
 

-2020 11:44 [GMT +2:00]   
 telefonisch ingelicht. 

 
-2020 11:38 [GMT +2:00]   

KW-UTRECHT-FB-STRAF 



 
-2020 11:35 [GMT +2:00]   

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

-2020 11:31 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2020-  
12:29 Advocaten Vraag 

-2020 12:29 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            : 

 
 
Het zegt mevrouw 
helemaal niks dat deze 
zaak van haar is. 
Mevrouw is pas sinds

-2020 
strafrechtadvocaat. En 
heeft naar haar weten 
nog geen zaak toegekend 
gekregen. 

-2020 12:29 [GMT +2:00]   
Mevrouw gaat contact opnemen met het OM, als dit niet lukt belt ze terug. 
 
 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2020-
 14:58 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 14:58 [GMT 
+2:00]   
Mijn neef  

 is 
gekoppeld aan twee van 
mijn zaken. 
Ik kan deze twee zaken 
nu niet inzien. 
 
Parketnummers: -

 en 
 

beide inzake  
 

 
Verkeerde advocaat: 

 
 

Juiste advocaat:  
 

 

-2020 11:59 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Advocaat  is voor de zaken met 
parketnummers  en , ten  onterecht gekoppeld 
waardoor processtukken naar de verkeerde advocaat zijn verzonden. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  resp. 

 (BEIDE OMmedewerker). De betrokkenheid is beëindigd op 
-2020. 

 
De gebruikers moeten hier zelf melding van maken  
Werkinstructie datalek 
melden:  

 
 

-2020 13:59 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 07:43 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2020 19:02 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  
Hij kreeg notificatiemail voor  en  maar is onterecht 
gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  resp. 

 (BEIDE OMmedewerker). De betrokkenheid is beeindigd op 
-2020. 

  
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. 
 

-2020 15:01 [GMT +2:00]   



@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2020 14:58 [GMT +2:00]   
Ik kan in GPS niet zien of er een stelbrief is. 
Krijg de volgende foutmelding:Fout bij ophalen dossierboom 
 
@KEI: willen jullie deze verder in behandeling nemen? 



Tweedelijn
s melding 

2020- -
 15:08 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 15:08 [GMT 
+2:00]  

  
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    : ? 
kantoornaam  

 
A-Nummer            : Er zijn 
meerder advocaten 
werkzaam bij dit kantoor.  
 
Mevrouw krijgt een 
notificatiemail dat er 
stukken zijn toegevoegd 
maar ze zijn geen 
strafrechtadvocaten. 

-2020 12:15 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer is behandeld en gereed. 
Tevens treft u hierbij een toelichting afhandeling:  
 
Voor de zaak met parketnummer  is advocaat  
onterecht gekoppeld geweest, dit moet wel worden gemeld als datalek 
 
Datalek is veroorzaakt door gebruiker  
 
De gebruiker moeten hier zelf melding van maken  
Werkinstructie datalek 
melden:  

  
  
 

-2020 13:59 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 07:43 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM 
 

-2020 19:09 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van advocaat  
Zij kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OMmedewerker). De betrokkenheid is door mij beeindigd op -2020. 
  
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. 
 

-2020 15:42 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 



 
Link: 

 
 

-2020 15:08 [GMT +2:00]   
@Dokk, de advocaat gekoppeld aan dit parketnummer, is in het strafportaal niet 
bekend. 
In gps staat raadsman  als raadvrouw, maar is niet bekend bij het 
kantoor  



Tweedelijn
s melding 

2020-
 16:57 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 16:57 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-
Nummer            :     
 
Stafrecht datalek 

-2020 07:29 [GMT +2:00]   
Afmelding OM ontvangen: 
 
Advocaat  is ten onrechten gekoppeld aan de zaak met 
parketnummer  in de zaak 
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
 

-2020 13:09 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij betreffende advocaat. 
 

-2020 08:55 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
  
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 17:37 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van advocaat  Hij 
kreeg notificatiemail voor , maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OMmedewerker). De betrokkenheid is door mij beeindigd op -2020. 
  
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. 
 

-2020 17:04 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 
Bekend probleem bij deze advocaat. 
 
Zie o.a. 

 
 

 



-2020 16:57 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat verwijderen uit 
GPS/Mijn Strafdossier 
 
Moet zijn van de broer van de heer. Deze heet ook  maar heeft 
barnummer  
Graag omzetten. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 88

RSC meldingen 251 - 265



Tweedelijn
s melding 

2020-  
13:08 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 13:08 [GMT +2:00] 
  

Datalek! , 
verkeerde advocaat gekoppeld 
ik doe helemaal geen 
strafzaken dit is al de derde 
keer, de zaak is waarschijnlijk 
voor ene  in 

 zijn secretaresse 
heet ook  

-2020 15:06 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail OM ontvangen. 
 
Toelichting afhandeling:  
De betrokkenheid van deze advocaat is reeds beeindigd, de betrokken 
medewerker is ook op de hoogte gesteld. 
 

-2020 12:14 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 
Volg het verloop van je melding via het Serviceportaal OM: 
   
Open Serviceportaal OM 
 

-2020 14:25 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzeten naar RSC om te sluiten. 
 

-2020 13:03 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2020 12:59 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht 
gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OMmedewerker). De betrokkenheid is door mij beeindigd op -
2020. 
  
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. 
 

-2020 14:28 [GMT +2:00]   
 gesproken 



 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2020 14:09 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten LFB Straf. Verwijderen uit MS/GPS 
 

  
 

 
-2020 13:09 [GMT +2:00]   

@ dok-kamer 
 

-2020 13:08 [GMT +2:00]   
Ok mw. ik ga het laten herstellen, sorry voor het ongemak, misschien 
moet u er even een briefje aan het hoofd van de strafgriffie van de 
betreffende rechtbank aan wagen om de griffie medewerkers te laten 
instrueren beter op te laten letten. 





 
Voor nu is het dossier weer digitaal inzichtelijk en heb ik verder geen 
vragen. 
 
Ervan uitgaande u met het voorgaande voldoende te hebben 
geïnformeerd 
 
Met een vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat / Attorney-at-law 
 

 
 

 
Postbus 

 
 
T:    
F:   
GSM:  

nl 
nl 

 
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 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl>  
Verzonden:  2020 11:09 





gehaald wat in veel strafzaken ongelooflijk onhandig is nu deze zo maar 
meer dan een jaar kunnen lopen en je dan niet meer in de digitale 
dossiers kan en wederom moet verzoeken om deze ter beschi 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
15:59 Advocaten Vraag 

-2020 15:59 [GMT +2:00] 
  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  

-2020 15:06 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
De betrokkenheid van deze advocaat is reeds beeindigd, de betrokken 
medewerker is ook op de hoogte gesteld.  
  
 

-2020 14:48 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2020 08:38 [GMT +2:00]   
Het OM meldt: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 07:26 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. Tevens gerouteerd naar mijnstrafdossier. 
 

-2020 17:13 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor  maar is 
onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OMmedewerker). De betrokkenheid is door mij beeindigd op -
2020. 
  
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. 
 

-2020 16:08 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar FB Straf, alvast bedankt! 
 



-2020 15:59 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
9:24 Advocaten Vraag 

-2020 09:24 [GMT +2:00] 
  

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

 
Naam Advocaat    :  

  
A-Nummer            :   
Is al 10 jaar geen advocaat 
meer. Is op -2010 
geschrapt van het tableau. 

-2020 10:16 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Gebruiker   heeft op -2020 in de 
zaak met parketnummer  een verkeerde advocaat  

 heeft geregistreerd  
 
Gebruiker   dient dit zelf te melden zie 
werkinstructie:

 
-2020 14:51 [GMT +2:00]   

Dossier verwijdert bij advocaat. 
 

-2020 08:03 [GMT +2:00]   
Het OM meldt: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 14:11 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van advocaat  

 Zij kregen notificatiemail voor  maar is onterecht 
gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

  (OMmedewerker). De betrokkenheid is door mij 
beeindigd op                 -2020. 
  
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. 
 

-2020 09:37 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 



 
-2020 09:35 [GMT +2:00]   

@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
Juiste advocaat is:  

  
 

 
-2020 09:24 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 
Mvr heeft de mail verwijderd. De juiste advocaat is  heb ik 
opgezocht in GPS en in het advocatentableau. 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
10:08 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 10:08 [GMT +2:00] 
  

Datalek strafzaak verkeerde 
 gekoppeld ik weet wie 

het wel moet zijn heeft de 
zelfde naam en voorletters 

-2020 15:07 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
    
Toelichting afhandeling:  
De betrokkenheid van deze advocaat is reeds beëindigd, de betrokken 
medewerker is ook op de hoogte gesteld.  
  
 

-2020 08:37 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2020 08:07 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 15:00 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

-2020 14:40 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker 

 
 
Gaarne een e-mailbericht versturen naar KCC-OM met het verzoek om 
het incident te routeren naar het lokale parket zodat de juiste advocaat 
geregistreerd kan worden in GPS. 
 
Vervolgens kan deze Topdeskmelding gerouteerd worden naar Team 
Beheer Mijn strafdossier zodat er een technische herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technische herstel kan het incident worden gesloten 
en/ of door RSC terugkoppeling aan advocaat. 
 
Ik heb de volgende handelingen verricht: 
Het abonnement van de advocaat is reeds door de gebruiker beëindigd 
in GPS 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl  
 

-2020 13:11 [GMT +2:00]   
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB 





 
 

Advocaat 
 

 
 
 

T:  
 
※ 
 

-2020 10:08 [GMT +2:00]   
Stuurt u even een mail met melding en parket-/ en Anummers dan 
zetten wij het door naar de techn. afdeling 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
9:33 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 09:33 [GMT +2:00] 
  

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

 en  
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :   
 
Mevrouw krijgt in mijn 
strafdossiers meldingen van 2 
dossiers waar zij niet de 
advocaat is: 

 
 
 

 

-2020 07:30 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail ontvangen van het OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat geregistreerd waardoor 
processtukken naar de verkeerde advocaat zijn verzonden   

 
-2020 09:46 [GMT +2:00]   

Teruggekoppeld aan aanmeder. Melding sluiten 
 

-2020 08:52 [GMT +2:00]   
@RSC, graag terugkoppelen. 
 

-2020 08:50 [GMT +2:00]   
Dossiers zijn verwijderd bij advocaat. 
 

-2020 07:30 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 16:56 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2020 16:44 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Zij 
kreeg notificatiemail voor  
 en  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2019 door  
(OMmedewerker) voor en OP -2019 door  
(OM medewerker). De betrokkenheid is door mij beeindigd op -
2020. 
  
Dit was nogal verwarrend. Ik heb gebeld naar de betreffende advocaat. 
Naar nu blijkt is zij bij één van deze zaken betrokken geweest in de 



piket. Daarna niet meer. In de andere zaak is zij eigenlijk helemaal niet 
betrokken geweest. Voor die éne zaak is er een andere advocaat 
geweest die haar vervangen heeft. Aangezien zij niet meer werkt bij het 
betreffende kantoor maar een kantoorwissel heeft doorgemaakt, heeft 
zij ook geen toegang meer tot deze gegevens. Zij vertelde dat zij vanaf 
het moment dat de zaak door de voorkeursadvocaat werd 
overgenomen alle notificatiemails heeft genegeerd en niets heeft 
gedownload. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers. En dan 
in elk geval vanaf het moment dat zij niets meer gedownload heeft.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. verdere herstelacties te 
verrichten. 
 

-2020 11:12 [GMT +2:00]   
@ KCC/IVÖ: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-
STRAF 
 
Link:  
 

-2020 11:10 [GMT +2:00]   
Advocaat geeft aan veel vaker de notificaties te hebben ontvangen.  
De verdachte heeft deze advocaat alleen in piket gehad. Daarna heeft 
de voorkeursadvocaat zich gesteld en de zaken overgenomen, aldus  

 
Mevrouw dacht in eerste instantie dat het versturen van de notificaties 
vanzelf zou ophouden, maar kennelijk is dit niet het geval.  
Mevrouw heeft de stukken daarom ook niet gedownload.   
 
Echter is naast  geen andere advocaat bekend in GPS (of 
een stelbrief). 
 

-2020 10:43 [GMT +2:00]   
Zaakdossier  
Zaakdossier  
 



MK - RB Amsterdam. 
 

-2020 18:06 [GMT +2:00]   
graag even terugkoppelen naar de advocaat.  
 
Ik heb nu de betrokkenheid per heden beeindigd.  
 
Wat ik niet zo goed begrijp is dat zij al veel vaker notificaties moet 
hebben gekregen. Wat er is nu precies aan de hand? is zij nooit 
betrokken geweest, of slechts tot een bepaalde datum (en heeft ze zich 
bijvoorbeeld laten vervangen)?  
 
Die informatie hebben we nodig om te kunnen bepalen of er sprake is 
van een mogelijk datalek en wat er nu verder moet gebeuren. 
 

-2020 09:58 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar FB-straf. Dank je wel. 
 

-2020 09:33 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
18:11 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 18:11 [GMT +2:00] 
  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  
 
Strafdossier ontvangen maar 
doet geen strafzaken 

-2020 12:37 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2020 10:34 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij 
kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(ADM medewerker rb NH)De betrokkenheid is beeindigd op -
2020. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers. En dan 
in elk geval vanaf het moment dat zij niets meer gedownload heeft.  
  
Tevens zal ik de betreffende medewerker vragen om evt. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

-2020 08:44 [GMT +2:00]   
Doorgegeven aan  
 

-2020 18:13 [GMT +2:00]   
@KCC-YVO: Graag doorzetten aan LFB Straf en dossier verwijderen uit 
MS en GPS. 
 

-2020 18:11 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2020-  
12:28 Advocaten Vraag 

-2020 12:28 [GMT +2:00] 
 

  
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer     : 

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  
 
Secretaresse ontvangt 
notificatiemails over een 
strafdossier, maar  

 is geen 
strafrechtadvocaat. 

-2020 12:28 [GMT +2:00]   
Mevrouw heeft  hier gisteren ookal over gesproken, zie  

 



Eerstelijns 
melding 

2020-  
14:03 Advocaten Vraag 

-2020 14:03 [GMT +2:00] 
  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  

-2020 14:03 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
9:46 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 09:46 [GMT +2:00] 
  

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

 
Naam Advocaat    :  

 
A-Nummer            :  
 
De advocaat kreeg een mail, 
van een  strafdossier, Maar hij 
doet faillissementen 
Hij is curator.  
De naam van de verdachte is 
ook  

-2020 15:09 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
    
Toelichting afhandeling:  
De betrokkenheid van deze advocaat is reeds beeindigd, de betrokken 
medewerker is ook op de hoogte gesteld.  
  
 

-2020 14:00 [GMT +2:00]   
Mail van OM ontvangen: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 10:58 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld. 
 

-2020 14:36 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat. 
 

-2020 16:49 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2020 16:28 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij 
kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OM-medewerker). De betrokkenheid is beeindigd op -2020. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt verdere herstelacties te 
verrichten. 
 

-2020 10:25 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: datalek, graag doorsturen naar Straf FB. 
 



Graag  verwijderen. Deze advocaat 
doet geen strafzaken. 
 

-2020 09:46 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@KEI-Kamer: Kan deze melding worden doorgezet. Advocaat 
verwijderen uit GPS/Mijn Strafdossier 



Eerstelijns 
melding 

2020  
10:50 Advocaten Vraag 

-2020 10:50 [GMT +2:00] 
  

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

  = verkeerde 
advocaat  gekoppeld 
> datalek !  Deze advocaat was 
in eerste instantie piket-
advocaat. 
 
Naam advocaat:  

 
 
BAR-nummer:  

-2020 17:08 [GMT +2:00]   
aan aanmelder: 
Het blijkt dat uw collega  betrokken is geweest van -
2019 tot -2020. 
Om te kunnen beschikken over het dossier kunt u contact opnemen 
met het OM. Het Rechtspraak Servicecentrum heeft niet de 
mogelijkheid u aan het dossier te koppelen. Zodra de koppeling gereed 
is zult u een notificatie ontvangen. 
 

-2020 14:10 [GMT +2:00]   
Ik zie in Beheer Strafdossier dat het dossier waar  aan gekoppeld 
was, is gearchiveerd. 
Nu is  gekoppeld en dat is blijkbaar onterecht. 
 

 heeft GPS nagekeken, omdat ik er niet in kan. Daaruit blijkt 
dat  in deze zaak betrokken is geweest van -2019 tot 

-2020 
en dat een andere raadsman het heeft overgenomen. Het is dan niet 
zozeer een datalek, dus de advocaat kan doorverwezen worden naar 
het OM. 
 

-2020 10:50 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
melding is gerelateerd aan:  



Tweedelijn
s melding 

2020-  
9:55 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 09:55 [GMT +2:00] 
  

Mevrouw is van  
 

Er is een advocaat gekoppeld 
aan een strafdossier. Kantoor 
doet echter geen strafzaken. 
Parketnummer:  
BARnummer:  

 

-2020 10:48 [GMT +2:00]   
Melder bericht. melding afgemeld. 
 

-2020 14:41 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2020 14:38 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert bij advocaat. 
 

-2020 15:31 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  Hij 
kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door  
(OM-medewerker). De betrokkenheid is DOOR MIJ beeindigd op -
2020. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt verdere herstelacties te 
verrichten. 
 

-2020 10:34 [GMT +2:00]   
Gebeld met  
 

-2020 10:29 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2020 10:08 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, willen jullie deze verder oppakken. Betreft weer een 
foutieve koppeling van strafzaak. 
 

-2020 09:55 [GMT +2:00]   



Stelbrief is aanwezig in GPS. 
@DOKK: graag ter verdere behandeling. 
 
(bij de terugkoppeling per mail komt een afwezigheidsmelding. Adv. is 
met zwangerschapsverlof, maar leest wel haar mail) 



Eerstelijns 
melding 

2020-  
10:07 Advocaten Vraag 

-2020 10:07 [GMT +2:00] 
  

Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer: 
 
In GPS staat  

 vermeldt 
als advocaat. 

-2020 10:13 [GMT +2:00]   
De verbinding was weg. Mw. teruggebeld maar zij had deze melding 
alweer opnieuw gedaan. 
 

-2020 10:07 [GMT +2:00]   
Ik had mw. aan de lijn en mw had per ongeluk opgehangen. 







Tweedelijn
s melding 

2020-  
13:43 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 13:43 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  
Parketnummers :  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw heeft zich schriftelijk 
onttrokken aan deze zaken, 
maar ze krijgt toch 
notificatiemail. 
Er is 1 zaak die blijft nog even, 
zie actieveld. 
Mevrouw gaat naar een ander 
kantoor en stopt met 
strafrecht. 
Ze werkt nu nog bij:  

 
 Sinds -2019 

-2020 09:56 [GMT +2:00]   
De advocaat het onderstaande doorgeven. 
 

-2020 17:34 [GMT +2:00]   
Kcc:  
 
bij een onttrekking moet dit gewooon geregistreerd worden door de 
rechtbank of het parket waar de zaken lopen.  
 
het is niet de bedoeling dat wij dit gaan doen.  
 
Graag even doorzetten naar de juiste rechtbanken:  
Gelderland: 

 
 
 

 
Den Haag: 

 
 
 
 
 
 

 
Rotterdam: 

 
 
ZWB 

 
 

 
Wanneer na beëindiging van de betrokkenheid er nog steeds 
notificaties worden verzonden, dan pas is er sprake van een mogelijk 
datalek. 
 

-2020 15:28 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 



 
 telefonisch ingelicht 

 
Link: 

 
 

-2020 15:09 [GMT +2:00]   
@KCC IVO gaarne routeren naar FB Straf 
Advocaat ten onrechte gekoppeld aan strafzaak 
 

-2020 13:43 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
Deze zaak wel laten staan, die draagt zij later over  wel 
van  

 



Deelbesluit 4 - Datalekken
Document 89

RSC meldingen 266 - 280



Eerstelijns 
melding 

2020-  
13:09 Advocaten Vraag 

-2020 13:09 [GMT +2:00] 
  

Ik ben gesteld voor  en 
nu heb ik en collega gesproken die 
zegt ook gesteld te zijn. 

-2020 13:09 [GMT +2:00]   
Gecontroleerd in GPS: waarschijnlijk fout van het OM, op  is 
iemand gesteld en direct verwijderd, daarna bent u alsnog 
gesteld. Naam andere advocaat niet genoemd, wel bevestigd. 

Tweedelijn
s melding 

2020-  
10:44 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 10:44 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  

-2020 08:16 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Strafdossier: Verkeerde advocaat gekoppeld / datalek 
     
Raadsman  is op  geregistreerd door  
medewerker 
OM Zeeland West Brabant 
 

 
 

-2020 14:02 [GMT +2:00]   
Bevestiging mail ontvangen OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 11:09 [GMT +2:00]   
Info doorgegeven. Melding afgesloten. 
 

-2020 09:09 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd 
@KCC, graag doorzette naar RSC om melding  te sluiten. 
 

-2020 13:45 [GMT +2:00]   
Melding ingediend bij het DVOM 
 

-2020 13:42 [GMT +2:00]   
raadsman  is op  geregistreerd door  
medewerker OM Zeeland West Brabant 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar Integrale Beveiliging (OM) 



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

-2020 13:21 [GMT +2:00]   
Link:  
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
aan  doorgegeven.  
 

-2020 11:24 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar Mijn 
strafdossier. Dank je wel. 
 

-2020 10:44 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 

Tweedelijn
s melding 

2020-  
15:55 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 15:55 [GMT +2:00]  
  

Uitvraag script straf: Adv  
krijgt ten onrechte het 
strafrechtdossier (in het knipsel is te 
zien  en adv.  
staan. Dit is wel opgepakt Wel is het 
vreemd dat  (vandaag) 
een not. mail heeft ontvangen! 
BAR nummer :  
Telefoonnummer : 
Naam:  

-2020 08:15 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat , 

 Hij kreeg notificatiemail voor  maar is 
onterecht gekoppeld. 
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 
 

 
 

-2020 16:11 [GMT +2:00]   



Zaaknummer:   
Documentnaam:  
Zittingsdatum: 
Schermnaam: 
Locatie: 
Symptoom:  naamgenoot   
Collega’s idem: 
Hoeveel: 
Gevolgen: 
Datum+Tijdstip: -2020 te 15:00u  
Printscreens: 

@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om 
de melding te sluiten. 
 

-2020 14:44 [GMT +2:00]   
Bevestiging mail OM ontvangen: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 12:19 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM en tevens gerouteerd. 
 

-2020 10:19 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor  maar is 
onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (OM-medewerker). De betrokkenheid is DOOR MIJ 
beeindigd op -2020. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

-2020 17:48 [GMT +2:00]   
FB niet meer bereikbaar 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2020 15:59 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar mijn 
strafdossier. Alvast bedankt. 
 

-2020 15:55 [GMT +2:00]   





-2020 15:59 [GMT +2:00]   
Meneer gebeld, hij wil graag een mail met bevestiging dat hij dit 
gemeld heeft, omdat hij niet de juiste advocaat is. 
Ik heb hem gezegd dat de ICT afdeling er mee aan de slag gaat. 
 

-2020 15:58 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Er hangen 2 advocaten aan, in mijn strafdossier  
voorgeleiding  
nog geen zitting bekend  
verdachte   

 Straf- en Familierecht advocaat 
 

 
In GPS kan je zien dat de verkeerde voorletters bij  

 staan, er zijn er  

Eerstelijns 
melding 

2020-  
16:53 Advocaten Vraag 

-2020 16:53 [GMT +2:00] 
  

 
advocaat heeft verdediging 
overgenomen van advocaat  

  heeft zich niet 
onttrokken 
nog eerder betrokken geweest is 

 staat niet meer in LAT 
meneer heeft zich gesteld bij het OM 
(stelbrief aanwezig in GPS) 
parketnr:  
meneer ziet het dossier niet in 
mijnstrafdossier 

-2020 16:53 [GMT +2:00]   
In GPS staat de overname stelbrief van /20 

 staat genoemd als advocaat 
in verstrekkingsportaal staat dat  alles heeft 
gedownload 
gezegd: meneer moet contact opnemen met OM of rb 
meneer gaat het OM bellen 
(er is tussen 16.30 en 17.30 geen DOKK-collega aanwezig) 





 
-2020 09:08 [GMT +2:00]   

DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB.  
 
@ DOKK: 
advocaat  moet 
worden verwijderd.  
advocaat:  moet 
worden gekoppeld aan  parketnummer  

Tweedelijn
s melding 

2020-  
10:00 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 10:00 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld. Zit een stelbrief in het 
dossier. Is voor andere advocaat met 
dezelfde achternaam 
 

 
 

 

-2020 16:13 [GMT +2:00]   
Gebruiker gemaild m.b.t. datalek en onderstaande tekst 
verzonden. 
 
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 informatie 

 
-2020 11:43 [GMT +2:00]   

@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te 
sluiten. 
 

-2020 12:09 [GMT +2:00]   
Bevestiging van OM ontvangen: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 09:15 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM en tevens gerouteerd. 
 

-2020 08:00 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  
Hij kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht 
gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (OM-medewerker). De betrokkenheid is DOOR 



MIJ beeindigd op -2020. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers.  
  
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

-2020 17:08 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

 telefonisch ingelicht.  
 

-2020 10:05 [GMT +2:00]   
@ KCC IVO gaarne routeren naar FB Straf. Dank je wel. 
 

-2020 10:00 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden uit MS en GPS 
 
Mevrouw hoeft geen terugkoppeling te hebben 

Tweedelijn
s melding 

2020-  
15:43 

Rechtbank 
Noord-Holland 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 15:43 [GMT +2:00] 
  

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

-2020 12:30 [GMT +1:00]   
OM meldt: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  

 indicatie verwijderd op '  
bij een eerst volgende batch zal het verwijderd zijn  
  
 

-2020 14:16 [GMT +2:00]   
Staus verzoek gedaan bij de DVOM. 
 

-2020 14:25 [GMT +2:00]   



Probleembeschrijving 
- De raadsman in de zaak met 
parketnummer:  heeft 
vanmorgen bij het kabinet rc gemeld 
dat er in het strafdossier van zijn 
cliënt een stuk zit van een andere 
verdachte met parketnummer 

 In de bijlage treft u 
knipsel aan van dit stuk. Ik heb GPS 
en DIVOS gecheckt en ook daarin 
bevindt zich dit stuk. Graag deze 
verwijderen en in het juiste dossier 
plaatsen.  
 
Ik heb dit ook gemeld bij het OM, 
aangezien zij dit stuk digitaal 
verstrekt hebben.  
 
In GPS gaat het om 
documentnummer  
 
Heeft u de PC herstart? 
- Niet van toepassing 
 
Werkt het op een andere PC wel? 
- Niet van toepassing 
 
Vanaf welk moment speelt het 
probleem? 
-  2020 15:30 
 
Zijn er uitwijkmogelijkheden? 
- Niet van toepassing 
 
Eventuele URL 
-  
 

Bevestiging van OM ontvangen: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 11:10 [GMT +2:00]   
Graag routeren naar GPS AB  
Beoordeeld IVO -2020  
 

  
GRaag het docnr  verwijderen 
 

-2020 10:06 [GMT +2:00]   
ik kijk misschien scheel, maar ik zie dit document niet in de 
dossierboom staan... Bovendien heb ik geen knipsel. 
 
ik heb een mail gestuurd naar  
 

-2020 16:17 [GMT +2:00]   
Link:  
 
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
-  gebeld 



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

Eerstelijns 
melding 

2020-  
9:30 Advocaten Vraag 

-2020 09:30 [GMT +2:00] 
  

Mevr. krijgt op de infomail een 
bericht dat er een strafdossier voor 

 klaar staat, maar deze 
advocaat werkt hier niet meer. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:   
BAR-nummer: dat weet ze niet meer 
omdat deze advocaat hier niet meer 
werkt. 

-2020 09:41 [GMT +2:00]   
 - geschrapt. 

De advocaat die sinds  2020 is gekoppeld, heet  
 -  

 
 is sinds  einde machtiging 

 
-2020 09:30 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. 

Tweedelijn
s melding 

2020-  
9:15 Advocaten Incident 

-2020 09:15 [GMT +2:00] 
  

Advocaat ontvangt een notificatie van 
een dossier welke niet voor hem 
bestemd is. 
 
Meneer vermoed dat het voor  

 te 
 is bestemd, omdat het in 

het verleden vaker mis is gegaan. 
 
Echter zie ik in het 
verstrekkingsportaal  

 staan. 

-2020 17:19 [GMT +2:00]   
@KCC, Het dossier was ten onrechte gekoppeld aan  
Dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar SC om te sluiten. 
 

-2020 16:54 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  
Hij kreeg notificatiemail voor  maar is onterecht 
gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (adm mw rechtbank Noord Holland). De 
betrokkenheid is beeindigd op -2020 door mij. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers.  
  
Tevens heb ik melding gemaakt bij de betreffende griffie met 



verzoek om evt. verdere herstelacties te verrichten. 
 

-2020 09:47 [GMT +2:00]   
Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd 
FB bellen) gesproken met  
 
routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2020 09:58 [GMT +2:00]   
Graag advocaat met  verwijderen uit MS en 
GPS 
 

-2020 09:43 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2020 09:17 [GMT +2:00]   
Sender:  
Date sent:  2020 9:12 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is 
digitaal verstrekt aan advocaat  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat 
 

 
 
 

T:  
 
※ 
 



Van @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2020 22:21 
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:      
-  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. 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
15:30 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 15:30 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  

-2020 08:40 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om 
melding te sluiten. 
 

-2020 16:44 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor 
 maar deze advocaat is onterecht gekoppeld.  

  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (MEDEWERKER RB DEN HAAG). De betrokkenheid is 
beeindigd op -2020 door. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers.  
  
Tevens zal ik de melding doorgegeven aan de betreffende 
afdeling van de rechtbank. 
 

-2020 09:32 [GMT +2:00]   
Lijkt geen ncc zaak te zijn. Volgens de info die ik heb gehad 
draait de zaak in Den Haag. 
 

-2020 09:22 [GMT +2:00]   
 om uitleg gevraagd. Hij is pas  weer 

aanwezig melding tot die tijd on hold 
 

-2020 09:01 [GMT +2:00]   
melding doorgegeven aan  
 

-2020 08:26 [GMT +2:00]   
Link:  
 
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
(Altijd FB bellen) 
 

-2020 08:21 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-



FB-STRAF 
Link:  
 

-2020 15:30 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 

Tweedelijn
s melding 

2020-  
9:26 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 09:26 [GMT +2:00] 
  

Het kantoor heeft een notificatiemail 
ontvangen die bestemd is voor  

 maar zij werkt niet meer op 
dit kantoor. 
 
Parketnummer:  
BAR-nummer:  
Naam advocaat:  

 (geschrapt) 

-2020 07:32 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail ontvangen van het OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat geregistreerd 
waardoor processtukken naar de verkeerde advocaat zijn 
verzonden   

  
  
 

-2020 09:37 [GMT +2:00]   
Doorgeven aan de klant  
 

-2020 08:22 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te 
sluiten. 
 

-2020 08:02 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 07:30 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM 
 

-2020 18:10 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van vml advocaat  

 Zij kregen notificatiemail voor  



maar deze advocaat is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (OM medewerker). De betrokkenheid is beeindigd 
op -2020 door mij. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers.  
  
Tevens naar FB OM routeren om evt. verdere herstelacties te 
laten verrichten. 
 

-2020 10:43 [GMT +2:00]   
 telefonisch ingelicht  

 
-2020 09:55 [GMT +2:00]   

@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
Onjuiste advocaat gekoppeld. 
 
De juiste advocaat is:  

 (zie stelbrief in gps). 
 

-2020 09:39 [GMT +2:00]   
@DOKK: graag doorsturen naar Functioneel Beheer. Ik zie in LAT 
dat deze advocaat is geschrapt. 

Tweedelijn
s melding 

2020-  
9:20 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 09:20 [GMT +2:00] , 
:  

mevrouw belt op en geeft aan een 
notificatiemail te hebben ontvangen 
op kantoor naam  en 
voor  maar 
zij is al zeker 10 jaar geen advocaat 
meer bij dit kantoor. 

-2020 07:33 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail ontvangen van het OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed.   
  
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat geregistreerd 



 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer: niet bekend  
 

 
Geboortedatum 

 
BAR-nummer 

 
Arrondissement van vestiging 
Noord-Nederland 
 
 
 

 

waardoor processtukken naar de verkeerde advocaat zijn 
verzonden   
 

  
  
 

-2020 14:43 [GMT +2:00]   
Betreffende dossier is verwijderd. 
 

-2020 17:30 [GMT +2:00]   
Bevestigingsmail OM ontvangen onder nummer:  

 
 

-2020 14:29 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM om de juist raadsman te laten 
registeren.  
 

-2020 14:15 [GMT +2:00]   
de betrokkenheid van raadsman  is 

-2020 13:42 beëindigd door gebruiker  
de betrokkenheid van raadsman  is op 
2020 11:14 geregistreerd door (medewerker OM 
NNL) 
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 
 

-2020 09:55 [GMT +2:00]   







All instructions accepted and carried out by  
are subject to our Terms and Conditions which include 
limitations in respect of our liability and can be viewed at 

Tweedelijn
s melding 

2020-  
10:27 Advocaten Incident 

-2020 10:27 [GMT +2:00] 
  

 In mijn strafdossier staan zaken 
van de advocaat, maar die is ernstig 
ziek. 
Zaak heb ik laten overzetten naar een 
kantoor genoot. Maar de zieke 
advocaat krijgt nog steeds mail dat de 
stukken op zijn naam staan. Ik heb 
het al meerder keren doorgegeven. 

 
 moet er 

af 

-2020 12:38 [GMT +2:00]   
Aan  van het kantoor doorgegeven om dit ook 
te melden bij de griffie van de RB en/of parket. 
 

-2020 09:25 [GMT +2:00]   
dit is geen datalek.  
 
De advocaat is gewoon vervangen. Ik heb er nu een einddatum 
aan gegeven en de notificaties moeten dus niet meer 
komen. Kantoor moet even bellen met de rechtbank of parket. 
IK weet niet of ze dat gedaan hebben.  
 
Ik zie dat iemand de vervanger er correct in gezet heeft. maar 
die heeft blijkbaar verzuimd om de oude advocaat te 
beeindigen. 
 

-2020 13:43 [GMT +2:00]   
routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2020 10:57 [GMT +2:00]   
@ KCC-IVO Graag deze melding doorzetten naar FB - Straf.  
 
Er zijn 2 advocaten gekoppeld zowel in Mijn strafdossier en in 
GPS. 
 
De advocaat  onttrekken van zaak met 

  
De advocaat  moet ontkoppeld 
worden van de de zaak (ernstig ziek). 
 



De juiste advocaat is  
  

 
-2020 10:51 [GMT +2:00]   

Collega willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

-2020 10:48 [GMT +2:00]   
Gebeld met het OM , Rotterdam, Ze willen de  de stelbrief van 

 ontkoppelen en er uit halen, maar het lukt niet. Call 
aanmaken die doorzetten naar de ICT OM. 
 

 teruggebeld, uitgelegd dat het iets langer gaat duren. 
 

-2020 10:27 [GMT +2:00]   
 heeft de zaak 

overgenomen. Is correct 
 

Er zitten 2 stelbrieven in van  waar ook in staat dat 
 er af moet. 

Tweedelijn
s melding 

2020-  
12:48 Advocaten Vraag 

-2020 12:48 [GMT +2:00]  
  

Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.   is geen 
strafrechtadvocaat maar een 
bestuursrecht advocaat 
 
Parketnummer:   
Naam advocaat:  

 
BAR nummer:  

-2020 12:25 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetting naar 
RSC om te sluiten. 
 

-2020 11:19 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van advocaat  

 Hij kreeg notificatiemail voor  
maar deze advocaat is onterecht gekoppeld.  
  
De betrokkenheid is geregistreerd op -2020 door 

 (MEDEWERKER RB DEN HAAG). De betrokkenheid is 
beeindigd op -2020 door mij. 
  
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers.  
  
Tevens zal ik de melding doorgegeven aan de betreffende 
afdeling van de rechtbank. 
 



-2020 12:51 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2020 12:48 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
gekeken in GPS, daar staan twee advocaten gekoppeld aan 
bovenstaand parketnummer. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 90

RSC meldingen 281 - 300



Tweedelijns 
melding 2020-  13:08 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 13:08 [GMT
+2:00] 
Volgens standaard
oplossing:
Advocaat ten onrechte aan
zaak gekoppeld.

 advocaten belt
ivm een datalek

Parketnummer: 
 

Naam advocaat:   
  

BAR-nummer: Er zijn 2 
barnummers:  (dit 
barnr. komt niet voor in 
BARLAT en  is een 
andere advocaat dan in de 
mail staat die  

 heeft gekregen Daar 
gaat het om  

en 
 is  

2020 10:46 [GMT +2:00] 
@KCC, dossier is in GPS gekoppeld aan  met BAR nummer

Dossier is gearchiveerd voor 
Graag doorzetten naar RSC om te sluiten.

2020 09:53 [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 reeds door de gebruiker beëindigd in GPS 
tevens heeft de advocaat al de juiste advocaat vastgelegd.  
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek (Rechtbank Midden-Nederland) 

@rechtspraak.nl> 

2020 15:08 [GMT +2:00] 
 is niet werkzaam bij dit kantoor. Tekst van   klopt.

Graag verder oppakken.
Geen terugkoppeling meer nodig. Melder heeft genoeg duidelijkheid. Melding  kan
hierna direct worden afgemeld, na herstel foute koppeling.

2020 10:04 [GMT +2:00] 
 wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen.

2020 09:55 [GMT +2:00] 
 is vrij vandaag. Een collega geeft aan dat ze  vanaf 13.00 uur

bereikbaar is.

2020 08:25 [GMT +2:00] 
De klant bellen om verdere toelichting/uitleg melding.

De mail van  2020 10:28 is verzonden naar algemene e-mail van 
het kantoor t.n.v. de  maar die is geschrapt. Ik denk dat de 
advocaat  van de zaak ontkoppeld moet worden. ( dit dus maandag 
checken bij   



In mijn strafdossier zijn de 2 volgende advocaten gekoppeld: 

Geschrapt  Naam advocaat   
 

2020 11:16 [GMT +2:00] 
@  zie opmerking hieronder. Graag duidelijk uitleggen waar deze melding
over gaat.

2020 16:53 [GMT +2:00] 
Melding niet duidelijk.  vermoed dat het gaat om een
onterecht gekoppelde advocaat. Verder is e.e.a. niet te volgen.

 aan  vragen de melding te verduidelijken. Als dit niet lukt,
melder bellen voor verduidelijking.

2020 11:30 [GMT +2:00] 
graag even terug en dan gaarne onder toevoeging van interpunctie wat meer
uitleg.

2020 14:30 [GMT +2:00] 
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF
Link: 

2020 14:25 [GMT +2:00] ,:
Sender: 
Date sent:  2020 2:12 PM
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl>
Subject:  Fwd: Strafdossier is digitaal verstrekt aan
advocaat 

Geachte  

Zie bijgaand, zoals zojuist telefonisch besproken. 

Met vriendelijke groet, 
 

Secretaresse 





Tweedelijns 
melding 2020  14:14 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 14:14 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Mevrouw werkt 
bi  voor  

. 
Ze heeft gisteren ook naar 
ons gebeld in hetzelfde 
parketnummer 

 Vandaag weer mail 
ontvangen. 

2020 17:25 [GMT +2:00]   
voor zover ik kan zien is dit een soortgelijke melding als   
 
 

 
 
 
Dit is gistermiddag pas afgehandeld. dus in principe moet ze geen notificaties meer 
krijgen. 
 

2020 07:35 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

 
 

2020 14:14 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  15:37 Advocaten Veiligheidsincident 

-2020 15:37 [GMT 
+2:00]   
mw was piket advocaat 
andere advocaat  is 
voorkeursadvocaat en heeft 
zich gesteld 
maar mw krijgt toch 
notificatie en dossier 
toegestuurd 

 
parket nr  
verdachte :  

2020 15:33 [GMT +2:00]   
Huidige advocaat:  
Zitting locatie: RB Amsterdam. 
 
Gebeld met RB AMS: door handeling  is idd alle betrokkenheid beëindigd.  
In dit geval is een overname brief niet meer nodig. Volgens de RB ontvangt nu  

 alle stukken (notificaties). 
 

2020 17:15 [GMT +2:00]   
@RSC Zie onderstaande opmerking van  . 
 

2020 17:13 [GMT +2:00]   
kcc: graag even terug naar RSC: 
 
in feite is dit gewoon een overname. Als een advocaat zich stelt dan moet de 
administratie van rechtbank of parket dit gewoon doorvoeren. Als zij dit niet doen, 
is het niet de bedoeling dat RSC dat voor ze gaat oplossen toch?  
 
Ik heb nu de betrokkenheid van  beeindigd, maar ze moet echt even met de 
griffie of het parket contact opnemen als er iets niet goed gegaan is.  
 
Wat is het moment dat de overname heeft plaatsgevonden? Of weet deze 
advocaat dit niet? 
 

2020 08:41 [GMT +2:00]   
Link:  
 
Routering  
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 

2020 16:50 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, graag melding verder oppakken. 
 

2020 15:37 [GMT +2:00]   
@DOKK: graag in behandeling nemen 
lijkt op :  
graag terugkoppeling aan aanmelder 



Tweedelijns 
melding 2020-  9:47 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 09:47 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2020 10:51 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd voor de advocaat met BAR nummer  
Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 10:23 [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 is reeds door de gebruiker beëindigd en heeft de 
juiste advocaat gekoppeld in GPS 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl  
 

2020 09:51 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 09:47 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijns 
melding 2020-  8:50 Advocaten Vraag 

2020 08:50 [GMT 
+2:00]   
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.   
 
Parketnummer:  

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:   

2020 07:34 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail ontvangen van het OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer is door gebruiker  een 
verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   

 
 

2020 13:20 [GMT +2:00]   
Dossier verwijdert. 
 

2020 12:01 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2020 11:15 [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  
 

2020 10:55 [GMT +2:00]   
Niemand neemt op, voicemail bij  ingesproken 
 

2020 10:50 [GMT +2:00]   
Link:  



 
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen) 
 

2020 09:00 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: gaarne routeren naar Straf FB. 
 
Graag  verwijderen. 
 

2020 08:50 [GMT +2:00]   
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 
 
IN GPS in de stel brief staat inderdaad een hele andere advocaat vermeld, te 
weten: 
 , advocaat 

 



Tweedelijns 
melding 2020-  10:33 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 10:33 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2020 16:46 [GMT +2:00]   
Geachte  
 
Hierbij deel ik u mee dat u niet meer gekoppeld bent aan het dossier met het 
parketnummer  U heeft geen toegang meer tot dit dossier. 
 
De juiste advocaat kan nu het dossier raadplegen. 
 

2020 13:41 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om een OM datalek, 
 
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 door de gebruiker en de juiste 
advocaat is geregistreerd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2020 17:24 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd voor de verkeerde advocaat. raag doorzetten naar 
RSC om te sluiten. 
 

2020 12:11 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 

2020 10:51 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 

 verwijderen. Er is geen stelbrief bekend in GPS. 
 

2020 10:33 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 
 
NB: hij meldde dat hij wel piketadvocaat was in de zaak met dezelfde partijen, 
maar nu niet meer. 



Tweedelijns 
melding 2020  9:28 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 09:28 [GMT 
+2:00]   

 

mw ontvangt notificatie 
mail in  
straf dossier  
mw is onterecht aan dit 
dossier gekoppeld 
mw doet geen strafzaken 
mw wil graag 
terugkoppeling 

2020 07:35 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail ontvangen van het OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door gebruiker  een 
verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   

 
 

2020 10:12 [GMT +2:00]   
Melder geïnformeerd. Melding afgemeld.  
 

2020 09:40 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd raag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 17:22 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van  Zij 
kreeg notificatiemail voor  maar deze advocaat is onterecht 
gekoppeld.  
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). De betrokkenheid is beeindigd op -2020 door mij. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen voor beide parketnummers. 
 
Tevens graag routern naar FB van OM om evt. verdere herstelacties te (laten) 
verrichten. 
 

2020 16:21 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 gesproken - Link:  
 

2020 11:59 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 



 
2020 09:28 [GMT +2:00]   

@DOKK: graag advocaat laten ontkoppelen 



Tweedelijns 
melding 2020 16:13 Advocaten Veiligheidsincident 

-2020 16:13 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ontvangt geen 
stukken in: 
Parketnummer:  

Naam advocaat:  

BAR-nummer:  
Omdat de verkeerder 
advocaat is gekoppeld  

 
Gelukkig stuurt zij 
(regelmatig dus) een 
berichtje naar meneer dat 
er weer eens een zaak 
gekoppeld is aan haar. 
Meneer is er ondertussen 
wel boos over dat dit zo 
vaak gebeurt.  

-2020 07:36 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail van het OM ontvangen: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer   is door gebruiker  een 
verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   

 
 

2020 13:42 [GMT +2:00]   
Het onderstaande aan de advocaat doorgeven.  
 

 is zeer geïrriteerd en boos dat het vaak gebeurd dat 
er een verkeerde advocaat aan de zaak wordt gekoppeld. Onze excuses 
aangeboden.  
 

 op de hoogte gebracht van deze melding. Voor nu kan deze melding gesloten 
worden.  
 

2020 10:57 [GMT +2:00]   
het telefoonnummer is in gesprek. 
 

2020 09:23 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier zijn gearchiveerd voor de advocaat met BAR nummer  Graag 
doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 10:53 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM 
 

2020 10:51 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van  

 Hij meldt dat hij regelmatig een bericht krijgt van  
 dat zij regelmatig notificatiemails krijgt voor parketnummers die niet bij 

haar in behandeling zijn. In dit geval gaat het om notificatiemail voor 
         .  

 



De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM medewerker). 
De betrokkenheid is beeindigd op 2020 door mij. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen voor beide parketnummers. 
 
Tevens graag routern naar FB van OM om evt. verdere herstelacties te (laten) 
verrichten. 
 

2020 16:14 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

2020 16:13 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat   

 moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  10:59 Advocaten Vraag 

2020 10:59 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

2020 08:37 [GMT +2:00]   
Bericht van OM ontvangen (Behandeld en gereed) 
 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
    
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door gebruiker  een 
verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   
 
  
 

2020 11:37 [GMT +2:00]   
Secretaresse geïnformeerd. Melding afgemeld. 
 

2020 08:22 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 17:18 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit nummer 
als referentie. 
 

2020 17:15 [GMT +2:00]   
Aangemeld DVOM 
 

2020 17:07 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van advocaat . Hij 
kreeg notificatiemail voor parketnummer   
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  (OM 
medewerker). De betrokkenheid is beeindigd op 2020 door mij. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen voor beide parketnummers. 
 
Tevens graag routerEn naar FB van OM om evt. verdere herstelacties te (laten) 
verrichten. 





Tweedelijns 
melding 2020-  9:08 Advocaten Veiligheidsincident 

-2020 09:08 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing:Advocaat ten 
onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer

Naam advocaat  
 

BAR-nummer  

2020 17:15 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld.  
 

2020 17:09 [GMT +2:00]   
@KCC, dossiers zijn gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 13:06 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van advocaat . Hij kreeg 
notificatiemail voor parketnummers   
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door  
(griffiemedewerker rb Gelderland, locatie ). De betrokkenheid is beeindigd 
op 2020 door mij. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen voor beide parketnummers. 
 
Tevens zal ik de melding doen aan de betreffende griffie zodat ze eventuele 
verdere herstelacties kunnen verrichten. 
 

2020 10:43 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (  gesproken) 
 
Link:  
 

2020 10:29 [GMT +2:00]   
@KCC IVO, melding graag verder oppakken. 
 

2020 09:08 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  11:50 Advocaten Vraag 

2020 11:50 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  

 
Naam advocaat:   
BAR-nummer:  

2020 07:40 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail ontvangen van het OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door gebruiker  een 
verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden  

  
  
 

2020 07:36 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM voor herstel acties.  
 
@RSC, de melding kan gesloten worden. 
 

2020 17:20 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd voor de advocaat met BAR nummer  Graag 
doorzetten naar RSC om te sluiten. 
 

2020 17:04 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van advocaat  Hij 
kreeg notificatiemail voor parketnummer   
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door   (OM 
medewerker). De betrokkenheid is beeindigd op 2020 door mij. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de verkeerde advocaat 
te verwijderen voor beide parketnummers. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM zodat ze eventuele verdere herstelacties 
kunnen doen verrichten. 
 

2020 16:36 [GMT +2:00]   
Ik heb in mijn strafdossier en in GPS gezien dat (nu) de juiste advocaat is 
gekoppeld. Omdat meneer een terugkoppeling wilde hebben, heb ik dit 
doorgegeven. Kan de melding gesloten worden? 



 
2020 12:25 [GMT +2:00]   

Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 12:22 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 11:50 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 
 
Meneer wil graag bevestiging als het is aangepast. 



Tweedelijns 
melding 2020  9:40 Advocaten Vraag 

-2020 09:40 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

BAR-nummer:  
 

 mail met 
strafdossier, Zelfde 
voorletters, ik doe geen 
strafzaken. 

 

 

  

2020 16:06 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

2020 15:23 [GMT +2:00]   
svp de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier om er technisch 
herstel uit te voeren. Vervolgens  het incident sluiten en / of door het RSC laten 
terugkoppelen aan de advocaat. 
  
  
De volgende handelingen zijn uitgevoerd:  
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
 
De juiste advocaat is gekoppeld.  
 
 Er is een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2020 12:48 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB- 
STRAF 
Link:  
 

2020 09:40 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet verwijderd 
worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  11:49 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 11:49 [GMT 
+2:00]  

  
Wij hebben op  2020 
een email ontvangen voor 

 Echter hij is 
niet werkzaam bij  

De email 
is verzonden aan 

 
en deze email is verzonden 
op  om 22.38 uur.  
-Parketnummer: 

 
-Naam advocaat:  

 
-BAR-nummer:  

2020 10:03 [GMT +2:00]   
melder bericht. melding afgemeld. 
 

2020 17:22 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

2020 16:48 [GMT +2:00]   
Routering: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link:  
 

2020 16:47 [GMT +2:00]   
svp de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier om er  technisch 
herstel uit te voeren. Vervolgens  het incident sluiten en / of door het RSC laten 
terugkoppelen aan de advocaat 
  
  
De volgende handelingen zijn verricht:  
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar @rechtspraak.nl 
 

2020 15:54 [GMT +2:00]   
@  zie onderstaande mail. 
 

-2020 15:54 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 3:52 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan 
advocaat  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij op uw verzoek onderstaande mail. 
 
Met vriendelijke groet, 







Tweedelijn
s melding 

2020  
14:27 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 14:27 [GMT +2:00]  
  

 

2021 15:14 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
Bij deze wordt het incident gereedgemeld. 
Dank voor de snelle update. 
 
Mvg, 
 

 
 

2021 14:35 [GMT +2:00]   
 OM: 

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

 
Voor een juiste afhandeling hebben we meer informatie 
nodig. Geef de hieronder gevraagde informatie zo snel 
mogelijk aan ons door. 
   
  
Onze vraag:  
Excuses dat er nog niet eerder gereageerd is. 
De laatste dagen zijn we druk bezig om de hoge 
werkvoorraad gestructureerd te analyseren en daar hebben 
wij van de Servicedesk 2e lijn ook jullie superusers nodig. 
  
Verwacht je nog een actie vanuit ons? 
  
Ik hoor het graag. 
  
Wij verwachten binnen 5 werkdagen een reactie op ons 
verzoek. 
Ontvangen wij geen reactie binnen 5 werkdagen, dan gaan 
we er vanuit dat het probleem inmiddels is opgelost en zal 
de melding worden gesloten. 
  
Alvast bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 



  
  

  
 

2020 10:03 [GMT +2:00]   
melder bericht. melding afgemeld. 
 

2020 17:24 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2020 16:42 [GMT +2:00]   
Routering: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link:  
 

2020 16:23 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor parketnummer 
  

 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (OM medewerker). De betrokkenheid is 
beeindigd op 2020. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM zodat ze eventuele 
verdere herstelacties kunnen doen verrichten. 
 

2020 14:34 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 

2020 14:32 [GMT +2:00]   



@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 14:28 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 2:21 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  is 
digitaal verstrekt aan advocaat  

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ten onrechte heb ik in bovenstaande zaak onderstaande e-
mail ontvangen. 
 
Ik ben niet als advocaat bij deze zaak betrokken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

T:  | F:  | E:   | I: 
 

 
Van: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2020 00:48 
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/P 



Tweedelijn
s melding 

2020  
9:25 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 09:25 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer: niet te vinden in LAT 
 
Stukken strafdossier. Advocaat die hier vroeger 
werkte. 

 
We doen geen strafrecht. 

2020 07:41 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail ontvangen van het OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat 
geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   

  
  
 

2020 13:51 [GMT +2:00]   
Melder bericht. Melding afgemeld.  
 

2020 13:46 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2020 11:53 [GMT +2:00]   
Bericht van OM ontvangen:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2020 10:26 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van kantoor van advocaat  

. Zij kreeg notificatiemail voor 
parketnummer   
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (OM medewerker). De betrokkenheid is 
beeindigd op 2020. 
 
Graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij 
de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 



parketnummers. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM zodat ze eventuele 
verdere herstelacties kunnen doen verrichten. 
 

2020 10:11 [GMT +2:00]   
Door  via skype aan  doorgegeven 
 

2020 09:46 [GMT +2:00]   
Routering (LET OP AFHANKELIJK OF HET EERSTE OF TWEEDE 
AANLEG BETREFT): 
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
(Altijd FB bellen) 
 

 
 

2020 09:25 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 
 
Meldingsnummer gegeven, 2 weken afwachten 



Tweedelijn
s melding 

2020  
10:40 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 12:17 [GMT +2:00]  
  

URGENT! 
Zaakdossier  
Zitting: 2020 - 20:00 uur -  RB DH. 
 

2020 10:40 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 9:31 AM 
To: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
Subject: RE: Stukken toegevoegd aan strafdossier 

 voor advocaat  
 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Deze mail is naar ons algemene info mailadres 
gezonden maar  werkt niet bij 

 Wellicht kunt u aangeven om welk 
dossiernummer het gaat zodat we kunnen kijken of 
iemand anders bij  dit dossier behandelt. 
Er wordt nu dus niets met onderstaande mail of 
stukken gedaan. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
From: @rechtspraak.nl 
< @rechtspraak.nl> 
Sent:  2020 20:09 
To:  
Subject: Stukken toegevoegd aan strafdossier 

 voor advocaat  
 

 
EXTERNAL EMAIL 
 

2020 09:39 [GMT +2:00]   
Afzender gemaild en melding gesloten. 
 

2020 15:53 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag melding doorzetten 
naar het SC om te sluiten. 
 

2020 11:48 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van voormalig 
advocaat . Zij kreeg 
notificatiemail voor parketnummer   
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (griffiemedewerker rb Den Haag). De 
betrokkenheid is beeindigd op 2020. 
 
Gaarne laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 
 
Tevens zal ik de griffie op de hoogte stellen zodat zij 
eventuele verdere herstelacties kunnen verrichten. 
 

2020 15:31 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 3:26 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is 
digitaal verstrekt aan advocaat  

 
 
Goedemiddag, 
 
Zie onze mail van hedenochtend betreffende dit 
strafdossier. 
 
Hoogachtend, 



Geachte advocaat  
, 

 
Aan het volgende strafdossier zijn vandaag een of 
meerdere documenten toegevoegd:  
Het betreft documenten in de volgende mappen: 

 Correspondentie 
 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/Advocatu
ur/45 of u kunt contact opnemen met het 
Rechtspraak Servicecentrum via één van de 
onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon:      
-  Twitter:       
https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
-  Facebook:  
https://www.facebook.com/rechtspraak 
 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de 

 
 

 
From: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Sent:  2020 15:05 
To:  
Subject: Strafdossier  is digitaal verstrekt aan 
advocaat  
 
EXTERNAL EMAIL 
 
Geachte  
 
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:      
-  Twitter:       https://www.twitter.com/RechtspraakNL 
-  Facebook:  https://www.facebook.com/rechtspraak 



rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere 
colleges vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 

 
 

 

 the Netherlands 
 the Netherlands 

 
 

 corporate seat ; trade 
register no.  further information available 
at  This e-mail, including 
attachments, is confidential and may be subject to 
professional privilege. It may not be used, disclosed, 
copied, distributed or retained by anyone other than 
the intended addressee. If you have received this e-
mail by mistake, please notify us immediately and 
return it to us without retaining a copy. Electronic 
communications are not secure and may be 
intercepted, manipulated, infected, delayed or 
misdirected, e.g. by viruses and spam filters. 

 is not liable on any legal ground for 
damage resulting from any such event. All legal 
relationships are subject to  
general terms and conditions (see 

 which include a 
limitation of liability clause, have been filed with the 

 District Court and will be provided free of 
charge upon request. Dutch law is applicable and 
disputes shall be submitted exclusively to the 

 District Court. For information 
concerning the processing of your personal data we 
refer to our privacy policy: 

 
 

 
Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de 
rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges 
vindt u op www.rechtspraak.nl. 
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professional privilege. It may not be used, disclosed, copied, 
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retaining a copy. Electronic communications are not secure 
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Eerstelijns 
melding 

2020  
17:41 

Advocate
n Vraag 

2020 17:41 [GMT +2:00]   
parketnr:    
in GPS staat   - niet bekend bij BAR / advocaat 
geschrapt; behoorde ooit toe aan aanmelder 
meneer krijgt van oude werkgever te horen dat zijn 
naam in een noticatiemail van de rechtbank staat  
de notificatiemail is gestuurd naar een algemeen e-
amail adres van het kantoor:  
het kantoor heeft vervolgens contact opgenomen 
met aanmelder 
meneer is uitgeschreven als advocaat en was 13 jaar 
geleden werkzaam voor dat kantoor  
meneer heeft destijds alleen civiele zaken gedaan 

2020 09:27 [GMT +2:00]   
 In deze melding heeft het oude kantoor 

van  contact met ons opgenomen. Zie in 
GPS dat  al ontkoppeld is als advocaat. 
Die is al doorgezet aan IVO. Deze melding dus sluiten.  
 

2020 17:41 [GMT +2:00]   
@DOKK: wil jij kjiken of en wat wij met deze melding 
kunnen doen? 
 

2020 17:41 [GMT +2:00]   
gezegd: 
- het kantoor kan de rechtbank melden dat meneer niet 
meer werkzaam is 
- dat het RSC contact zal opnemen met de rechtbank 
 
NB: er staat wel iets vreemds in GPS op het tabblad 
Betrokkene. Als je daar de advocaat aanklikt, dan lees je bij 
de toelichting: 
Ingang machtiging: 2020 
Einde machtiging: 2020 
Reden beëindiging: Andere raadsman 
Vreemde actie! 



Tweedelijn
s melding 

2020  
8:33 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 08:33 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  

 van  gaf aan dat 
zij een notificatiemail heeft ontvangen.  

 werkt daar al heel lang niet meer. 
 komt ook niet voor in BAR-LAT.  

 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
Raadplegen zaak:  

2020 08:59 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat 
geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   
 

  
  
 

2020 12:46 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 
 

2020 12:22 [GMT +2:00]   
Aangemeld DVOM 
 

2020 12:18 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van voormalig 
advocaat . Zij kregen 
notificatiemail voor parketnummer  maar 

 werkt daar al lang niet meer.  
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (OM-medewerker). De betrokkenheid is 
beeindigd op 2020. 
 
Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM zodat zij eventuele 



verdere herstelacties kunnen (laten) verrichten. 
 

2020 11:01 [GMT +2:00]   
 telefonisch ingelicht  

 
2020 11:00 [GMT +2:00]   

Link:  
 
 
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2020 08:33 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2020  
14:15 

Advocate
n Vraag 

2020 14:15 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  , 

, ,  en . 
Naam advocaat:   
BAR-nummer:  

2020 11:15 [GMT +2:00]   
Beide parketnummers zijn verwijderd. 
 

2020 18:34 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

. Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2020 18:14 [GMT +2:00]   
Aangemeld DVOM 
 

2020 17:41 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor parketnummer 
 maar  werkt daar al lang niet meer.  

 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (OM-medewerker. ). De betrokkenheid is 
beeindigd op 2020. 
 
Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2020 15:47 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding graag doorzetten naar LFB Straf. 
Advocaat vrwijderen uit MS en GPS. 
 

2020 15:29 [GMT +2:00]   
 heeft  melding gemaakt 

voor zelfde parketnummer 
 

 
2020 15:21 [GMT +2:00]   

 Hergezonden  
Hergezonden  



Hergezonden  
 
Meneer gaf zelf 5 nummers door maar 2 zijn er dubbel. 
Blijven er dus 3 over 
 

2020 14:15 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 

2020  
14:21 

Advocate
n Vraag 

2020 14:21 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
We doen geen strafzaken. 

2020 15:28 [GMT +2:00]   
Zelfde parketnummer wordt ook genoemd in 

 Deze melding slluiten en verder behandelen onder  
 

 
2020 14:21 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken
Document 91

RSC meldingen 301-315



Tweedelijn
s melding 

2020-
 15:45 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 15:45 [GMT +2:00] 
- medewerker van 
heeft een notificatie-mail  ontvangen op 
gericht aan een advocaat die niet meer werkzaam is
als advocaat en niet meer werkzaam bij het kantoor
- het betreft 
- parketnummer

2020 11:18 [GMT +2:00] 
Dossier is verwijderd.

2020 17:35 [GMT +2:00] 
Er kwam een melding bij RSC van het kantoor van voormalig
advocaat . Zij kregen notificatiemail voor
parketnummer  maar  werkt daar al lang
niet meer.

De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 
 (griffiemedewerker rb Gelderland. ). De 

betrokkenheid is beeindigd op 2020. 

Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 

Tevens zal ik de griffie inlichten om evt. verdere herstelacties 
te verrichten. 

2020 15:56 [GMT +2:00] 

2020 15:56 [GMT +2:00] 
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF

Link:  

2020 15:50 [GMT +2:00] 
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB Straf. Advocaat
verwijderen uit MS en GPS.

2020 15:45 [GMT +2:00] 
@DOKK: graag deze melding in behandeling nemen

in GPS staat  als advocaat genoemd 
in BAR is zij niet meer vindbaar 



Tweedelijn
s melding 

2020-
 13:19 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 13:19 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:   
 
Deze advocaat is al jaren niet meer bij dit kantoor 
werkzaam en is tevens geschrapt volgens het LAT. 
Advocaat  staat overigens 
wel gekoppeld aan deze cliënt. 

2020 16:34 [GMT +2:00]   
Herstel actie gemeld Aan adv, . 
 

2020 16:24 [GMT +2:00]   
Ja de melding is langs mijn strafdossier geweest. Dossier is 
verwijderd. Graag terugkoppelen aan de advocaat.  
 

2020 14:25 [GMT +2:00]   
Team Beheer Mijn strafdossier voert de technische 
herstelacties uit. Is deze melding daar wel langs geweest? 
 

2020 08:22 [GMT +2:00]   
@KW: Kunnen jullie nagaan of de herstelactie wel zijn 
uitgevoerd? 
 

2020 08:15 [GMT +2:00]   
OM Meldt: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
    
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat geregistreerd 
waardoor processtukken naar de verkeerde advocaat zijn 
verzonden   
 

  
  
 

2020 12:48 [GMT +2:00]   
@RSC, Dossier is verwijderd en melding is doorgezet naar het 
OM voor herstelacties. 
 

2020 12:19 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd. 
 

2020 07:50 [GMT +2:00]   



Bericht van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2020 07:44 [GMT +2:00]   
Aangemeld DVOM voor herstelacties.  
 

2020 17:39 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van vml kantoor van advocaat 

 Hij kreeg notificatiemail voor 
parketnummer  maar  werkt daar al 
lang niet meer.  
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (OM-medewerker. ). De betrokkenheid is beeindigd 
op 2020. 
 
Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM om evt. verdere 
herstelacties te verrichten. 
 

2020 15:33 [GMT +2:00]   
ook gebeld? zo nee, alsnog doen: 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
1e  ma t/m do aanwezig 
2e  di t/m vr aanwezig 
3e  ma, di ,do en vr aanwezig 
4e  ma,di,wo en vr aanwezig 
(begint per  
Indien niemand opneemt dan  bellen 

 
 
P.S. is geregistreerd als vraag, ook aanpassen 





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 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 



Tweedelijn
s melding 

2020-
 11:07 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 11:07 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. Is 
namelijk geen strafrecht advocaat. Mevrouw geeft 
aan dat te vaak voorkomt en dat het vervelend begint 
te worden. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat  
BAR-nummer:  

2020 17:11 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar RSC 
om te sluiten. 
 

2020 17:00 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . 
Hij kreeg notificatiemail voor parketnummer  
maar  is geen strafadvocaat. 
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (griffiemedewerker rb Amsterdam ). De 
betrokkenheid is beeindigd op 2020. 
 
Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 
 
Tevens zal ik de griffie inlichten. 
 

-2020 13:01 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen)  VIA SKYPE 
BENADERT :) 
   
 

2020 11:37 [GMT +2:00]   
@KCC IVO graag routeren naar FB Straf. 
 
Dossier onterecht gekoppeld aan advocaat  

. 
 
Moet gekoppeld worden aan advocaat  

 (zie recente stelbrief in 
GPS d.d.  2020). 
 

2020 11:07 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 

2020-
8:42 

Advocate
n Vraag 

2020 08:42 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:   
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 

 Gebeld  
strafdossier  

 
A 

 Doet geen strafdossier 
 

 die werkt hier niet. Maar die is 
ook geen advocaat meer 

 

2020 09:25 [GMT +2:00]   
In GPS kan ik zien dat  
BAR-nummer  inmiddels gekoppeld is, dus het is 
verwerkt 
 

2020 08:42 [GMT +2:00]   
Inmiddels is er een andere advocaat gekoppeld, die heeft de 
stukken al gedownload. Dus het is verwerkt. MEVROUW HAD 
ER AL EERDER OVER GEBELD, EN  ZELF OOK. 
Maar het is inmiddels opgelost 



Tweedelijn
s melding 

2020
 

11:16 
Advocate
n Vraag 

2020 11:16 [GMT +2:00]  
  

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

2020 19:04 [GMT +2:00]   
Van  is vanaf het begin betrokken geweest bij deze 
zaak. Deze advocaat krijgt nu echter het Arrest toegestuurd 
van die zaak (is in hoger beroep gegaan).  
Ik heb wel nu de betrokkenheid beeindigd per vandaag maar 
dit is in principe geen datalek 
 

2020 12:26 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 12:19 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2020 12:10 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 11:32 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  RE: Strafdossier  is 
digitaal verstrekt aan advocaat  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Naar aanleiding van onderstaande e-mail kan ik u berichten 
dat de  niet meer bij ons kantoor werkzaam 
is. 
Ik verzoek u het bericht te sturen aan de opvolgend 
advocaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Van: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 



Verzonden:  2020 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/Advocatuur/45 of 
u kunt contact opnemen met het Rechtspraak 
Servicecentrum via één van de onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon:      
-  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 

2020
 

11:47 
Advocate
n Vraag 

2020 11:47 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 11:32 AM 
To: " @rechtspraak.nl'" @rechtspraak.nl> 
Subject: RE: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Naar aanleiding van onderstaande e-mail kan ik u 
berichten dat  niet meer bij ons 
kantoor werkzaam is. 
Ik verzoek u het bericht te sturen aan de opvolgend 
advocaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Van: @rechtspraak.nl 
< @rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2020 15:05 
Aan:  
Onderwerp:  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 

2020 12:07 [GMT +2:00]   
zie  



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:      
-  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. 



Tweedelijn
s melding 

2020-
 9:37 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 09:37 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

 

2020 11:30 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2020 18:24 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . 
Hij kreeg notificatiemail voor parketnummer  
maar  is geen strafadvocaat. 
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (griffiemedewerker rb Amsterdam ). De 
betrokkenheid is beeindigd op 2020. 
 
Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 
 
Tevens zal ik de griffie inlichten. 
 

2020 09:49 [GMT +2:00]   
routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Contact opgenomen met   
 

 
 

2020 09:40 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2020 09:37 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden uit MS en GPS 



Tweedelijn
s melding 

2020
 

15:55 
Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 15:55 [GMT +2:00]  
  

 behandelt geen strafzaken, dus hij heeft 
onterecht een notificatiemail gekregen. 
 
Parketnummer:  
Naam verkeerde advocaat:  
BAR-nummer:  

2020 13:15 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
data abonnement is afgesloten op het moment dat de relatie 
adv-vde was beëindigd (???) 
 
gebruiker  op de hoogte gebracht (was door 
collega  al op de hoogte gebracht mbt advocaat, 
deze laatste heeft de juiste advocaat opgevoerd op dezelfde 
dag)  
 

2020 11:25 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2020 07:44 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 
 

-2020 07:33 [GMT +2:00]   
Aangemeld DVOM  
 

2020 18:40 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat . 
Hij kreeg notificatiemail voor parketnummer  
maar  doet geen strafzaken. 
 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (OM medewerker). De betrokkenheid is 
beeindigd op 2020. 
 
Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 
parketnummers. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM om eventuele 
verdere herstelacties te verrichten. 
 

2020 16:53 [GMT +2:00]   



Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

 
 
Gebeld met:  
 

2020 15:56 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2020 15:55 [GMT +2:00]  
  

@DOKK: graag doorsturen naar Straf FB. 



Tweedelijn
s melding 

2020
 

12:07 
Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

-2020 12:07 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
NB: gecontroleerd in GPS, geen andere advocaat 
gesteld. Het kantoor heeft een notificatiemail 
ontvangen en geeft aan dat  begin 2020 is 
overleden. 

2020 13:15 [GMT +2:00]   
Bericht aan de RB Roermond > collega 

 
Is reeds bekend dat  is overleden. 
Status van deze zaak is dat deze is aangehouden tot mogelijk 
een nieuwe zittingsmoment.  
 

 geeft aan dat over het toewijzen van een nieuwe 
advocaat of anders zij als RB hier niet over gaan > is aan het 
OM. 
 

2020 12:33 [GMT +2:00]   
OM Toelichting afhandeling:  
Graag nagaan of er een nieuwe advocaat moet worden 
toegevoegd. 
 

2020 09:51 [GMT +2:00]   
 gesproken een aangegeven dat wij dossier uit 

MS hebben verwijderd en dat we de melding hebben 
doorgezet aan het OM. 
 

2020 09:21 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd. 
 

2020 15:43 [GMT +2:00]   
Bevestigingsmail OM ontvangen onder 
nummer  
 

2020 15:36 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker 

 
 
echter de koppeling is terecht in 2019 gedaan. De advocaat is 
overleden  2020, het abonnement is niet beëindigd en 
er is nog geen nieuwe advocaat gekoppeld. Het is voor de 
gebruiker niet te doen om in heel GPS te controleren aan 
welke zaken de advocaat was gekoppeld en deze te 
beëindigen. Het is officieel wel een datalek maar niet te 



verwijten aan gebruiker  
 
Gaarne een e-mailbericht versturen naar KCC-OM met het 
verzoek om het incident te routeren naar het lokale parket 
zodat er een nieuwe 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 met 
reden beëindiging: Overleden 
Een e-mailbericht verzonden naar 

@om.nl  
 

2020 12:37 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Gesproken met  
 

2020 12:28 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 12:25 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 
Advocaat verwijderen. Deze advocaat is in 2020 overleden. 
 

2020 12:07 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2020
 

14:36 
Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 14:36 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld. Advocaat 
is geschrapt in 1992. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

2020 09:05 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2020 16:01 [GMT +2:00]   
Routering: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 

2020 15:56 [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 griffie om de juiste 
advocaat te koppelen aan de zaak 
 Een e-mailbericht verzonden naar Datalekken (Rechtbank 
Overijssel) @rechtspraak.nl> 
 

2020 15:30 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Gebeld met  
 

2020 14:53 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 14:45 [GMT +2:00]   
@KCC IVO graag doorsturen naar Straf FB. 
 
Advocaat  verwijderen. Deze advocaat is geschrapt 
sinds 1992 maar is gekoppeld aan deze zaak op 2020.  
Geen stelbrief in GPS gevonden. 
 





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 via één van de onderstaande kanalen: 
 
-  Telefoon:      
-  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. 
 

 
 



 
, the Netherlands 

, the Netherlands 
 

 
 trade register 

no.  further information available at 
 This e-mail, including 

attachments, is confidential and may be subject to 
professional privilege. It may not 



Tweedelijn
s melding 

2020
 

15:31 
Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 15:31 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:   
 
LET OP: de beller  belde namens  

 Ze zegt dat deze advocaat gesteld is 
voor de zaak (hij moet het dossier hebben) maar dat 
er per abuis een andere advocaat met dezelfde 
achternaam aan de zaak is gekoppeld,  

 
 
Ik weet niet zeker of dit via ons gewijzigd moet 
worden, daarom deze melding aangemaakt. 

2020 10:23 [GMT +2:00]   
Contact gehad met aanmelder. Aangegeven dat wij dossier 
hebben gearchiveerd voor de verkeerd advocaat en dat 
melding is doorgezet aan OM 
 
Melding sluiten 
 

2020 09:51 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2020 17:24 [GMT +2:00]   
raadsman  geregistreerd op 2020 door 
gps gebruiker  
medewerker parket OVJ Den Haag 
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 
 

2020 17:01 [GMT +2:00]   
  telefonisch geïnformeerd  
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link:  
 



2020 15:58 [GMT +2:00]   
 teruggebeld en gemeld dat het via ons gaat. De 

advocaat heeft het dossier volgende week nodig, als het 
maandagmiddag laat niet zichtbaar is dan belt ze terug ovv 
dit meldingsnummer. 
 

2020 15:43 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar CLASSIC-
MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

2020 15:31 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2020
 

16:28 
Advocate
n Vraag 

2020 16:28 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Verkeerde stukken in de zaak toegevoegd. Is van een 

 verdachte, terwijl deze advocaat een 
 man bijstaat. Hoger beroepsprocedure 

 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Het gaat om de volgende 2 stukken: 
 
vertaling dagvaardingen 

 
vertaling dagvaardingen zt

 
 

 

2020 12:32 [GMT +2:00]   
Melding in opdracht van FB Straf afgemeld. 
 

2020 11:31 [GMT +2:00]   
@KCC, documenten zijn nu verwijderd. 
Graag doorzetten naar het RSC om melding te sluiten. 
 

2020 16:51 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 4:28 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  Naar aanleiding van het 
telefonisch contact zojuist 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zojuist sprak ik met een van uw collega's. Mij werd verzocht, 
naar aanleiding van dossierstukken die aan mij digitaal 
beschikbaar waren gesteld, een screenshot te maken van de 
map "prullenbak". Gebleken is dat een aantal dossierstukken 
niet voor mij bestemd waren. 
 
Bijgaand zend ik u ook een kopie van de oproeping tolk om 
aan te tonen dat ik, ondanks dat deze stukken niet voor mij 
bestemd zijn, nog steeds toegang heb tot de inhoud van de 
documenten. Uit de kopie oproeping tolk blijkt dat het 
kenmerk van de zaak daarin een andere betreft. Het gaat 
daarin immers om zaakkenmerk  en niet van 

. 
 
Ik zal na verzending van deze e-mail opnieuw overgaan tot 
vernietiging van de stukken (voor zover ik hierover beschik). 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 



 
jpg] 

 
 

 
 
T     
F    
 

 

 
P please consider the environment before printing this e-mail  
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen, 
indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij 
verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud 
ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, 
omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, 
beschermd door een beroepsgeheim. 
This e-mail message is intended exclusively for the 
addressee(s). If the email was sent to you by mistake, would 
you please call us immediately? In that case we also request 
you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor 
disclose them to third parties, because the message can 
contain confidential information which may be protected by 
professional secrecy. 
 

2020 16:22 [GMT +2:00]   
Meneer heeft een schermafbeelding gemaakt van wat er bij 
hem te zien is Mijn Strafdossier, in de map prullenbak.  
Van het minstkwalijke bestand heeft meneer een print 
gemaakt en wordt ons ook toegestuurd.  
 

2020 16:06 [GMT +2:00]   
Gebeld, geen gehoor.  
 
Mail verstuurd.  



 
2020 09:01 [GMT +2:00]   

@KCC, graag naar het RSC doorzetten. Ik zou graag een 
schermafdruk willen hebben van hetgeen de advocaat ziet 
(prullenbak). 
 

2020 17:02 [GMT +2:00]   
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

2020 16:48 [GMT +2:00]   
Met  afgesproken dat hij nagaat hoe deze stukken ook 
definitief uit de prullenbak van de advocaat kunnen worden 
verwijderd. 
 

2020 16:33 [GMT +2:00]   
2020 14:13]   
 hij opent het portaal. Gaat naar overzicht van alle 

mappen (zaken). 1 map is de map pd.prullenbak. Als hij deze 
aanklikt dan vind hij daar deze twee bestanden in terug. Dus 
ze blijven wel degelijk digitaal toegankelijk van hem. Ik zou 
hem hier nog over berichten. Jij een idee?  
  

2020 14:18]   (IVO Rechtspraak):   
Vraag of hij ze kan openen en inzien?  Misschien staan de 
namen alleen nog in de Cache van de browser. Als hij de 
geschiedenis van de browser wist? 
  

2020 14:21]   
Dat zal ik vragen. Dus als ik het begrijp kan bij het openen 
van het bestand de inhoud niet te lezen zijn?  
En is alleen de titels weergegeven... 
  

2020 14:22]   (IVO Rechtspraak):   
idd 
  



2020 14:22]   
Ik hou je op de hoogte. 
  

2020 16:04]   
C 



Tweedelijn
s melding 

2020
 11:56 

Advocate
n 

Veiligheidsincide
nt 

2020 11:56 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
 
Mijnheer is familierecht advocaat, kan zich niet 
voorstellen dat mail van mijn strafdossier voor hem 
bedoeld is. 

2020 08:13 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail van het OM ontvangen: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer   is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat 
geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   
 

  
  
 

2020 12:31 [GMT +2:00]   
Ik heb dossier net verwijderd in Mijn Strafdossier. 
 

2020 10:41 [GMT +2:00]   
Ik zie in GPS en mijn strafdossier dat het is aangepast. Kan de 
melding worden afgesloten? 
 

2020 13:48 [GMT +2:00]   
OM meldt: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 
 

2020 13:05 [GMT +2:00]   
Er kwam een melding bij RSC van advocaat  

. Hij kreeg notificatiemail voor parketnummer 
 maar  kent dit dossier niet. 

 
De betrokkenheid is geregistreerd op 2020 door 

 (OM medewerker). De betrokkenheid is 
beeindigd op 2020 door  
 
Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het 
dossier bij de verkeerde advocaat te verwijderen voor beide 



parketnummers. 
 
Tevens graag routeren naar FB van OM om eventuele 
verdere herstelacties te verrichten. 
 

2020 11:59 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 11:56 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 

2020-
 15:46 

Advocate
n Vraag 

2020 15:46 [GMT +2:00]  
  

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

2020 15:52 [GMT +2:00]   
Zie:   
 

2020 15:46 [GMT +2:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2020
 13:38 

Openbaar 
Ministeri
e (OM) 

Veiligheidsincide
nt 

2020 13:38 [GMT +2:00]   
Gegevens OM melding:  
Meldingnummer:  
Soort melding: Storing 
Categorie: GPS 
Subcategorie: Slachtoffer 
Prioriteit: P2 
 
Contactgegevens OM Aanmelder:  
Naam:  
Windows gebruikersnaam:  
Telefoonnummer vast:  
Mobiel nummer:  
E-mail adres: @om.nl 
OM onderdeel: AP Oost-Nederland 
Afdeling: Team Planning en Control 
 
Samenvatting melding: 
Schermnummer 
- 
 
Zaaknummer(s) 

 
 
Sjabloon kiezen 
- Geen sjabloon gebruiken 
 
Menu/Werkbak 
- NVT 
 
Werkproces 
- NVT 
 
Processtap 
- NVT 
 
Omschrijving 
- Brief 'Melden zittingsdatum' aan slachtoffer gericht 

2020 11:07 [GMT +2:00]   
@KCC, De advocaat heeft notificaties op  gehad 
en op  Exacte tijdstippen hebben we niet meer 
omdat we alles geschoond hebben i.v.m. spoed opdracht. 
 
Graag naar het RSC om te sluiten. 
 

2020 16:11 [GMT +2:00]   
@FB STRAF: secretaresse wil weten wanneer dit stuk 
gedownload is zodat zij het kunnen verwijderen, kunnen 
jullie dit nagaan? 
 

2020 15:18 [GMT +2:00]   
 gebeld  secretaresse 

gesproken,  heeft op dit moment een zitting 
van een andere cliënt 
ze wil weten of wij kunnen zien wanneer dit stuk 
gedownload is ? 
advocaat is over een halfuur terug en zal dan mij terugbellen 
 

2020 14:51 [GMT +2:00]   
@RSC, kunnen jullie contact op nemen met de advocaat van 
de verdachte met het verzoek om deze brief te verwijderen. 
Deze is namelijk gedownload.  
 

2020 14:47 [GMT +2:00]   
Brief verwijderd in DIVOS en MijnStrafDossier. 
 
@KCC, graag het RSC laten bellen met de advocaat om het 
stuk 'Melden zittingsdatum (<slachtoffernaam>, x., xx-xx-
xxxx)" te verwijderen. 
 

2020 14:15 [GMT +2:00]   
@Mijn Strafdossier kunnen jullie ook zien of dit document is 
gedownload?  
 

2020 14:12 [GMT +2:00]   
Graag (terug) routeren naar GPS AB 



aan onderduikadres is in het dossier terechtgekomen 
en mogelijk gedeeld met advocaat van verdachte. 
Document is in prullenbak gezet, maar mogelijk al 
gedeeld. 
 
Gewenste oplossing 
- Document moet met grote spoed verwijderd worden 
uit het dossier, divos en advocatenportaal en er moet 
gekeken worden of advocaat van verdachte  

 dit document heeft ontvangen. Het gaat 
om document  
 
Termijn 
-  2020 
 
Reden spoed 
- Veiligheid slachtoffer! 
 
 
  
 
  
Heb je vragen of opmerkingen? Reageer op deze e-
mail of bel naar  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Servicedesk ICT 
 
Openbaar Ministerie 
Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM) 
Service Operations 

 
 

088  
@om.nl 

 

beoordeeld IVO 2020  
 
graag het genoemde document  verwijderen.  
 
tevens graag routeren naar MIJN STRAFDOSSIER zodat daar 
ook het betreffende document kan worden gearchiveerd...  
 

2020 13:40 [GMT +2:00]   
DATALEK telefonisch doorgeven aan   



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

 




