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@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 

 is wel van  maar die treed niet op voor van  
 

 van  die voor  optreed. Het 
moet   

 
 



Tweedelijn
s melding 2020-  9:42 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 09:42 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:   
BAR-nummer:   

2020 08:20 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail van 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 11:59 [GMT +2:00]   
Gebeld met de advocaat: stukken doorgestuurd naar de juiste advocaat 
(zijn zus) en van zijn eigen PC verwijderd. 
 

2020 08:21 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC. Het RSC 
dien de advocaat te vragen de gedownloade stukken op zijn/haar PC te 
verwijderen en daarna de melding sluiten. De stuken zijn op 7 september 
door de advocaat gedownload. 
 

2020 11:10 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer . Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2020 11:06 [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. 
 
Graag laten routeren naar MIJN STRAFDOSSIER om het dossier bij de 
verkeerde advocaat te verwijderen voor beide parketnummers. 
 





Eerstelijns 
melding 

2020  
11:32 Advocaten Vraag 

-2020 11:32 [GMT 
+2:00] :  
mw. werkt bi  

mail ontvangen strafdossier 
digitaal voor een advocaat, 

 die niet 
meer werkzaam is bij hen.  
Betreft parketnummer:  

 
Of ik even wilde kijken om 
wie het gaat, zodat  

 zich kan 
stellen in deze zaak. 

2020 12:32 [GMT +2:00]   
Gebeld met  
 
Mevrouw weet dat het gaat om Zaakdossier  
 
Mevrouw zal met de RB Rotterdam contact opnemen om aan te geven dat 
zij deze zaak zal overnemen. 
 

2020 11:33 [GMT +2:00]   
@DOKK: kunnen we hier wat mee? 
Aangegeven dat ik dat niet mag. Ik kan alleen doorgeven dat er een 
verkeerde advocaat of kantoor is gekoppeld aan strafdossier. Mevrouw 
hing hierna op maar ik denk dat het toch handig is, dat deze uitgezet wordt 
omdat  geschrapt is van het tableau. 
 

2020 11:32 [GMT +2:00]   
 is niet meer werkzaam bij    
 is geschrapt, alleen zichtbaar in archief 



Tweedelijn
s melding 

2020  
11:46 Advocaten Vraag 

2020 11:46 [GMT 
+2:00]   
Datalek !! Ik doe helemaal 
geen strafzaken, het gaat om 
parketnr.  

2020 11:47 [GMT +2:00]   
@ KCC-IVO DATALEK! STRAF 
 

2020 11:46 [GMT +2:00]   
Ik ga het voor u door zetten naar onze technische afdeling dan wordt het 
vandaag nog hersteld 



Tweedelijn
s melding 

2020  
9:46 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 09:46 [GMT 
+2:00]   
In het digitale dossier 

 ontving ik een 
proces verbaal dat niet voor 
mij bestemd is  
zie proces verbaal 
voorgeleiding:  
Het betreft alleen het stuk de 
advocaat is we juist 
gekoppeld.  
 
Ik laat het graag aan uw 
beoordeling over in hoeverre 
hier sprake is van een datalek 
aan de zijde van Justitie. 
 
Ik verzoek u het ertoe te 
leiden dat dit document zo 
spoedig mogelijk uit de 
digitale omgeving van de 
zaak met parketnummer 

 wordt verwijderd. 
 
Parketnummer:  

 
Naam advocaat:   
BAR-nummer:  

2020 11:57 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding met nummer  is behandeld en gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door een OM 
medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. Verzocht wordt om 
dit met het parket op te nemen. Zij dienen een melding te maken. Zie voor 
meer 
infomatie  

 
 
gebruiker via de mail op de hoogte gebracht  
 

2020 13:26 [GMT +2:00]   
Gebeld en doorgegeven dat stuk is verwijderd. 
 

2020 11:01 [GMT +2:00]   
@KCC, document is verwijderd uit DIVOS en MijnStrafDossier. Graag 
doorzetten naar het RSC om de advocaat te vragen het bestand ook van 
zijn/haar PC te verwijderen en vervolgens de melding te sluiten. 
 

-2020 15:27 [GMT +2:00]   
geregistreerd door  op 2020  (medewerker OM 
Rotterdam) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  (OM) 
< @om.nl> 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 



-2020 13:18 [GMT +2:00]   
Melding doorgeven aan  
 
Link:  
 
Routering  
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2020 11:28 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorzetten naar Straf FB. Alvast bedankt! 
 

2020 09:58 [GMT +2:00]   
@ Collega's DOKK graag deze melding doorzetten. 
 

2020 09:54 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 9:52 AM 
To:  
Subject:   Dossier  / Datalek ? 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In het digitale dossier ontving ik een proces verbaal dat niet 
voor mij bestemd is  zie proces verbaal voorgeleiding: 

. 
 
Ik laat het graag aan uw beoordeling over in hoeverre hier sprake is van 
een datalek aan de zijde van Justitie. 
 
Ik verzoek u het ertoe te leiden dat dit document zo spoedig mogelijk uit 
de digitale omgeving van de zaak met parketnummer  wordt 
verwijderd. 
 
Vriendelijke groet, 
 
_____________________ 

 
 



 
Advocaat / Attorney at Law 
E:  
T:  
M:  
W:  
 
Bezoek- en postadres: 

 
 
Dit emailbericht is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het 
is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en 
niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. 
Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, 
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding , openbaarmaking of 
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Indien u dit bericht 
per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddellijk 
telefonisch op de hoogte te stellen en het originele bericht per post op 
onze kosten aan ons terug te sturen naar onderstaand adres dan wel te 
vernietigen. Dank voor uw medewerking. 
 

 is statutair gevestigd te  en is 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer  
 

2020 09:46 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. Het stuk moet uit de 
desbetreffende strafzaak verwijderd worden.  
 
wacht op de mail 



Tweedelijn
s melding 

2020  
11:24 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 11:24 [GMT 
+2:00]   
Geachte heer, mevrouw Van 
de Afdeling Storingen, 
 
In deze de weer bekende 
storing, voor het eerst nu in 
een ander dossier maar met 
eenzelfde soort document: 
namelijk map  beide 
documenten inzake het 
beslag. Opnieuw valt me op 
dat de titel (te) lang is. Ik heb 
het handmatig met een 
kortere titel gedownload. 
 
In het vertrouwen u hiermee 
naar behoren te hebben 
geïnformeerd, verblijf ik, 
 
met vriendelijke groet, 
 

 

2021 13:06 [GMT +1:00]   
Opnieuw valt me op dat de titel (te) lang is. Ik heb het handmatig met een 
kortere titel gedownload. 
Gebeld op het nummer, maar moest zijn 06 bellen. De boodschap 
doorgegeven, meneer was blij dat te horen, melding sluiten 
 

2021 08:49 [GMT +1:00]   
@KCC, het OM heeft hiervoor een fix uitgebracht en inmiddels naar de 
productie. Het probleem zou niet meer mogen voorkomen. 
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

2020 16:14 [GMT +2:00]   
 is er morgen. Ik zal het morgen bespreken.  

 
2020 17:11 [GMT +2:00]   

Ik snap deze melding niet. Gaat het nu om een datalek of een te lange 
bestandsnaam?   weet hier meer van. Ik bespreek het volgende 
week nog even met hem en daarna moeten we het echt afsluiten.  
 

2020 15:25 [GMT +2:00]   
De melding gaat over te lange bestandsnamen waardoor documenten 
moeilijk zijn te downloaden?????? 
 
Er zijn 2 raadmannen geregistreerd,  Ik zie in deze call geen 
aanleiding om aan te nemen dat de registratie niet klopt. Dat is eventueel 
aan de griffie of het OM.   
Van mij mag de melding gesloten worden. 
 

2020 13:09 [GMT +2:00]   
Kunnen jullie dit nog een keer controleren of dit een datalek is:  in GPS zit 
een stelbrief van een andere advocaat dan   
 

2020 12:44 [GMT +2:00]   
@  heeft de melding teruggezet op RSC en zegt niet terug te 
kunnen vinden dat er sprake is van een datalek. Kan jij hiernaar kijken? 
 

2020 12:12 [GMT +2:00]   
@RSC, verzoek is doorgezet naar de product owner om dit probleem te 



onderzoeken. Jullie geven aan dat er ook een datalek is? Maar kan dit niet 
terugvinden in de oorspronkelijke mail.  
 

2020 12:03 [GMT +2:00]   
@KCC, graag doorzetten naar Portalen, via het RSC. 
 

2020 17:08 [GMT +2:00]   
@kcc, volgens mij gaat dit niet over een datalek.... 
 
call svp doorzetten naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
deze documenten hebben een erg lange bestandsnaam en uit de melding 
maak ik op dat dat problemen oplevert bij het downloaden. 
Lijst van inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen met een 
strafrechtelijk beslagtitel 
Lijst van inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen met een 
conservatoir beslagtitel 
 
Zijn er afspraken over of hebben jullie hier meer informatie over / kennis 
van? 
 

2020 13:35 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF  gesproken) 
 

 
 

2020 13:18 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO:  ten onrechte gekoppeld als advocaat. Op 2020 is 
er een stelbrief ontvangen van  verwijderen uit gps en 
MS. m.i. ook een datalek. 
 

-2020 11:36 [GMT +2:00]   
@DOKK zie ingekomen mail  
 

-2020 11:27 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 11:06 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 



Subject:     Fwd: Stukken toegevoegd aan strafdossier 
 voor advocaat  

[ ] 
 
[ .jpg] 
 
Datum:                2020 
Dossier:    
Kenmerk:    
Uw kenmerk: 
Geachte heer, mevrouw Van de Afdeling Storingen, 
 
In deze de weer bekende storing, voor het eerst nu in een ander dossier 
maar met eenzelfde soort document: namelijk map  beide 
documenten inzake het beslag. Opnieuw valt me op dat de titel (te) lang is. 
Ik heb het handmatig met een kortere titel gedownload. 
 
In het vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, 
verblijf ik, 
 
met vriendelijke groet, 
 

 
 
Advocaten:  

 
T.  F.  

 
 is een k 



Eerstelijns 
melding 

2020  
15:22 

Rechtbank 
Amsterdam Vraag 

-2020 15:22 [GMT 
+2:00]   
medewerkster advocaat 
vraagt waarom  

gekoppeld is 
aan een strafzaak, terwijl hij 
geen strafzaken doet; hoort 
het bij iemand anders van het 
kantoor? 
mw wil de naam van de 
verdachte weten 
parketnr:  

2020 15:22 [GMT +2:00]   
ik heb gesproken met   van  de rb Overijssel 

  was op  per abuis gekoppeld;  is afgesloten wegen 
andere raadsman  

   gekoppeld  per   - stelbrief is ontvangen 
waarschijnlijk heeft  geen inzage gehad, dat hangt af van hoe 
lang het dossier open stond ...  



Tweedelijn
s melding 

2020  
8:45 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 08:45 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:   

2020 08:20 [GMT +2:00]   
In de zaak met parketnummer  is door gebruiker  
een verkeerde advocaat geregistreerd waardoor processtukken naar de 
verkeerde advocaat zijn verzonden   
 

 
2020 09:53 [GMT +2:00]   

Geïnformeerd per mail 
 

2020 17:16 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om de 
advocaat te vragen eventueel gedownload documenten te verwijderen en 
melding te sluiten  
 

2020 16:35 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2020 15:48 [GMT +2:00]   
@kcc, ik zat in overleg, skypen mag ook natuurlijk :) 
 
geregistreerd door gps gebruiker op  door  (medewerker 
OM Limburg) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar g (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 10:46 [GMT +2:00]   



Ook  gebeld zonder gehoor. 
 

2020 10:42 [GMT +2:00]   
En  dan? :P 
 

-2020 10:40 [GMT +2:00]   
,  en  gebeld, maar geen 

gehoor. 
 

-2020 09:40 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF  
Link: 

 
 

2020 08:45 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
De advocaat  is verkeerd gekoppeld. 



Eerstelijns 
melding 

2020  
15:21 Advocaten Incident 

2020 15:21 [GMT 
+2:00]  

 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

BAR-nummer:   
 

 krijgt 
een mail binnen dat er een 
strafdossier gekoppeld zou 
zijn, maar meneer is geen 
strafrechtadvocaat. 

2020 15:55 [GMT +2:00]   
Is reeds via  in behandeling genomen. Melding daarom, op 
advies van , afgemeld. 
 

2020 15:42 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link: 

 
 

2020 15:21 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2020  
9:37 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 09:37 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Advocaat die gekoppeld staat 
Parketnummer: 

  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Advocaat die gekoppeld moet 
worden 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

2020 15:49 [GMT +2:00]   
Advocaat op de hoogte gesteld melding gesloten.  
 

2020 12:00 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om de 
melding te sluiten. 
 

2020 15:40 [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 een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld 
er is een  e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2020 09:46 [GMT +2:00] :  
@ KCC-IVO Graag deze melding doorzetten naar FB- STRAF. Dank je wel.  
 
@FB-straf Graag de advocaat  Geschrapt van de zaak 
ontkoppelen.  
De advocaat:  is al gekoppeld aan de zaak.  
 

 
 
Persoonsgegevens 
 
Naam advocaat 

 Geschrapt 
Geboortedatum 

 
BAR-nummer 

 
Arrondissement van vestiging 

 
 



2020 09:37 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2020-  
19:37 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

-2020 19:37 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 

 
 

Ik kan het dossier nog inzien 
en downloaden maar zit niet 
meer op de zaak, dat is  

 

-2020 11:41 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd. 
 

2020 15:28 [GMT +2:00]   
De betrokkenheid van  is op  beëindigd, dat is 
geregistreerd op de  
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in deze 
zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
 

-2020 07:49 [GMT +2:00]   
Is dit een datalek?  
 
Link:  
 
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2020 15:02 [GMT +2:00]   
 vroeg gisteren om teruggebeld te worden: gemeld dat het 

opgelost gaat worden, geen termijn bekend maar het dossier zal deze 
week naar verwachting niet meer te zien zijn. Wordt een datalek/bug 
genoemd, geen echte verklaring dus. 
 

2020 10:08 [GMT +2:00]   
@IVO graag doorzetten naar KW-FB-STRAF.  
 

2020 19:37 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
NB: gecontroleerd in GPS,  is idd gesteld sinds  2020 (hij dacht 
zelf  2019). 





Tweedelijn
s melding 

2020  
8:56 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 08:56 [GMT 
+2:00]   
Mevrouw is van  

 
 heeft een 

dossier ontvangen van een 
zaak die niet van hem is. Deze 
zaak is waarschijnlijk van een 
andere  Dat komt 
vaker voor. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

2020 11:47 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd. 
 

2020 11:38 [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 een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Er is een andere advocaat gekoppeld:  Ik kan niet controleren of dat wel 
juist is want dat staat niet in de melding. 
Er is een e-mailbericht verzonden naar  (OM) 

@om.nl> 
 

2020 11:02 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF gebeld  
 

2020 09:48 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2020 09:01 [GMT +2:00]   
@DOKK, willen jullie deze verder in behandeling nemen? 



Tweedelijn
s melding 

2020  
10:02 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 10:04 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

BAR-nummer:  
 

2020 10:02 [GMT 
+2:00]   
moet zijn: 

 
 

2020 08:37 [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 16:10 [GMT +2:00]   
Dossier is geschoond. 
 

2020 15:30 [GMT +2:00]   
Bevestiging registratie melding ontvangen van het OM. Je melding is 
geregistreerd onder nummer  
 

2020 15:26 [GMT +2:00]   
Aangemeld DVOM 
 

2020 15:18 [GMT +2:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op 2020 (medewerker 
OM Parket OVJ Oost-Nederland) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  (OM) 

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

2020 13:19 [GMT +2:00]   



aan  doorgegeven. 
 
Link:  
 
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2020 12:10 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

2020 10:04 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 

2020 10:02 [GMT +2:00]   
--- 



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:  

 Inactief 
 Inactief 
 Inactief 
 Inactief 
 inactief 

Naam advocaat:   
  2020 geen 

advocaat meer) 
BAR-nummer:   
 
Mevrouw ontvangt 
notificatiemails in het 
strafportaal maar  
is geen advocate meer. 

2020 16:18 [GMT +2:00]   
Alle 5 zaken zijn opgeschoond in Mijn Strafdossier. 
 

2020 09:16 [GMT +2:00]   
@kcc - deze 2 zaken staan niet in gps>  Inactief - zaak bestaat 
niet inactief - zaak bestaat niet 
 
@ kcc - call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht in 
onderstaande zaken aan de raadsman te verwijderen 
 Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

 Inactief 
 Inactief 
 Inactief 

 
2020 09:10 [GMT +2:00]   

Statusgegevens actueel 
Status advocaat 
Geschrapt 
Begindatum status advocaat 

2020 
 
staat goed in gps 
 

2020 08:09 [GMT +2:00]   
FB nog niet bereikbaar  
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link:  
 
1e Routering Datalek eerste aanleg: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2020 16:20 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

2020 15:30 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
 

 staat niet in bar-lat. 
Zaken staan wel gekoppeld met haar barnummer in het strafportaal. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken
Document 93

RSC meldingen 331 - 345



Tweedelijn
s melding 2020 10:18 Advocaten Vraag 

2020 10:18 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Collega is geen advocaat 
meer en heeft dossiers 
overgedragen aan  

 nu komt hij 
erachter dat er nog een 
aantal dossiers niet goed 
gekoppeld zijn. 
 
De gegevens van de vorige 
advocaat zijn: 

 

 
Het moet aangepast 
worden naar: 

 

 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Parketnummer: 

2020 10:58 [GMT +2:00]   
Dossier gearchiveerd voor de advocaat met BARnummer . 
 

2020 15:41 [GMT +2:00]   
de betrokkenheid van de raadsman  is 
beëindigd. 
 
@rsc, het koppelen van een nieuwe raadsman is aan de griffie of het om, 
communiceren jullie dat? 
 
@kcc,  de call svp nog door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om de 
berichten in deze zaken aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
 

2020 12:47 [GMT +2:00]   
Niemand telefonisch kunnen bereiken. 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link:  
 

2020 10:30 [GMT +2:00]   
@ KCC - IVO Graag deze melding doorzetten naar FB -STRAF. Dank je wel. 
 
@FB Graag de advocaat  ontkoppelen van 
bovenstaande zaken.  
 

2020 10:18 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB.  moet 
aangepast worden naar  



 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  



Tweedelijn
s melding 2020 12:35 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 12:35 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
In Mijn strafdossier zijn er 
2 advocaten gekoppeld aan 
deze zaak. 
 
Onderstaande advocaat 
doet geen strafzaken 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:   
 
Waarschijnlijk juiste 
advocaat 
Naam advocaat  

 
BAR-nummer  
 
  

2020 07:32 [GMT +2:00]   
 reageert met het volgende bericht: 

 
Ha  
 
Dank je wel. Wij hebben alleen de zaak voorgemeld gekregen; de 
rechtbank heeft dus een verkeerde raadsman in GPS gekoppeld. Ik pak 
het verder op. 
 

2020 07:30 [GMT +2:00]   
 gemaild met de volgende tekst: 

 
Goedemorgen  
 
Gisteren heeft IVO een melding op onze klantwerkgroep 
gezet die volgens mij niet bij functioneel beheer thuishoort. 
Het gaat over een door een administrateur verkeerd gekoppelde 
advocaat aan een zaak in  
Zie de omschrijving van de melding hieronder. 
Kunnen jullie dit verder op jullie nemen. 
 

2020 07:29 [GMT +2:00]   
 via skype bericht verstuurd dat deze melding niet FB hoort. 

 
2020 15:56 [GMT +2:00]   

Betreft een foute registratie in een NIAS zaak. Graag aanpassen. 
 

2020 15:46 [GMT +2:00]   
Mijn strafdossier kunnen wij niet in, hof werkt met Divos wordt niet bij de 
hoven te komen 
 

2020 15:09 [GMT +2:00]   
@  Betreft parketnummer die begint met  
 

2020 13:15 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

2020 12:35 [GMT +2:00]   



Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
mw Hoeft geen terugkoppeling wel wil ze dat de juiste advocaat de 
stukken krijgt. Maar die is ook al gekoppeld aan de zaak.  
 
Het is een hoge beroep zaak. 



Tweedelijn
s melding 2020 13:12 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 13:12 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:   
BAR-nummer:  

2020 14:18 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd. 
 

2020 15:21 [GMT +2:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door gebruiker 

 de gebruiker heeft reeds de juiste advocaat geregistreerd 
in GPS en het oude abonnement beëindigd.  
 
Deze Topdeskmelding 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. 
 
k heb de volgende handelingen verricht: 
Het abonnement van de advocaat is reeds door de gebruiker beëindigd in 
GPS en de gebruiker heeft de juiste advocaat geregistreerd. 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2020 15:08 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 

2020 13:19 [GMT +2:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

2020 13:19 [GMT +2:00]   
E-mailadres ontbrak in de melding. Voor nu even zelf toegevoegd. 
 

2020 13:12 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
 
Meneer heeft wel een client die ook  van achternaam is maar zijn 
initialen zijn  en de geboortedatum komt ook niet overeen, 
waarschijnlijk verkeerde dossier gekoppeld.  



Tweedelijn
s melding 2020  11:49 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 11:49 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
NB: ik kon het 
parketnummer niet 
opzoeken in GPS, volgens 
de aanmelder betreft het 
een zaak bij een 
Gerechtshof. Hij geeft aan 
dat het om 2 
kantoorgenoten gaat:  

 zou 
gesteld zijn maar 

 ontvangt nu 
het dossier. De aanmelder 
hoopt vandaag van ons te 
horen of het opgelost kan 
worden. 
 

 

2020 12:54 [GMT +1:00]   
Gebeld met  
Er is hierbij sprake van een vergissing.  
Deze melding kan afgesloten worden. 
 

2020 11:34 [GMT +1:00]   
Afgesproken met  rond 12.30 uur te bellen. 
Mogelijk een misverstand over onderstaande parketnummers. Deze 
zijn bijna identiek. 
 

-2020 17:29 [GMT +1:00]   
RSC: Even met  afgestemd. We missen de notificatiemail van 
parketnummer  die is doorgestuurd naar  
 
De notificatiemail die nu in melding staat is van parketnummer 

 is correct gestuurd. We vermoeden dat  verkeerd 
heeft gelezen vanwege 1 nummer verschil.  
 

2020 16:30 [GMT +1:00]   
Gebeld met advocaat :  
 

:  - is een zaak van   
Zij ontvangt ook de notificatiemails.  
Het gaat in dit dossier verder goed. 
 
Echter, in de zaak van   
ontvangt  ten onrechte de notificatiesmails.  
Het dossier staat voor  correct in zijn portaal. 
 
In deze zaak heeft  zich op  per fax gesteld bij het hof 
en heeft hier ook een bevestiging van ontvangen. 
 

2020 14:00 [GMT +2:00]   
Gebeld met de secretaresse  Advocaat  is 
vandaag afwezig. Zal deze vraag voorleggen. Verzocht is om donderdag 
nogmaals contact op te nemen. 
 

2020 12:57 [GMT +2:00]   



Aan  gevraagd om contact op te nemen met de 
melder of  wel een stelbrief had ingediend voor 
parketnummer . 
 

2020 08:49 [GMT +2:00]   
Ik zie dat NIAS op 2020 raadsman  heeft aangeleverd 
gekregen uit GPS en heeft vastgelegd. 
Dat is dan de oorzaak van een datalek. 
Misschien moet NIAS de raadsman uit 1e aanleg niet standaard 
overnemen. 
Ik zal meteen de SDM'er en PO's inlichten en om advies vragen. 
 
We hebben het in de stand-up besproken. Kennelijk is het overnemen van 
de raadsman 1e aanleg niet het probleem, maar het moment van stellen 
van de raadsman.  
In NIAS staat een wijziging van de raadsman gegevens op 2020 
7:30:37 AM door  
 

2020 07:54 [GMT +2:00]   
[ -2020 7:46]   (Hof Den Haag):   
Volgens mijn beleving is het RSC de functioneel beheerder voor de 
buitenwacht. Dergelijke meldingen moeten worden gemaakt bij de 
administratie. Kom zelf van een strafadministratie van de Hoge Raad. Een 
belletje naar de administratie en het wordt opgelost! 
 
Datalekken moeten door de administratie gemeld worden bij de 
BVC"er/IBF'er van een hof of rechtbank. 
 
  
  
 

2020 16:31 [GMT +2:00]   
KCC: Graag melding doorzetten naar KW-HOF-STRAF en juiste advocaat 
bij zaak  zetten in NIAS. 
 
Daarna kan de melding weer naar ons zodat we het dossier bij de 
verkeerde advocaat kunnen verwijderen.  
 



2020 15:45 [GMT +2:00]   
Met  overlegd. 
Kennelijk is er ook verwarring over het juiste parketnummer bij het hof. 
Uit de bijgevoegde email blijkt het te gaan om parketnummer 

 
Daarbij staat als raadsman  En dat is mogelijk niet correct. 
Call moet denken we even via  (KW-HOF_STRAF) naar 
iemand van intake om de raadsman bij zaak  te 
controleren/corrigeren. 
 

2020 09:23 [GMT +2:00]   
Graag doorzetten naar NIAS om te controleren of  goede advocaat 
is van zaak  
 

2020 12:10 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar CLASSIC-MIJN-
STRAFDOSSIER 
Link: 

 
 
Parketnummer is  

 
 

 
 
Zie hieronder de notificatie. 

 wenst om een reactie als het is opgelost. 
 

2020 12:04 [GMT +2:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 12:01 PM 
To: "Rechtspraak Servicecen 



Tweedelijn
s melding 2020  9:17 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 09:17 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2020 12:34 [GMT +2:00]   
Melding op verzoek van FB Straf afgesloten. 
 

2020 11:11 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier gearchiveerd voor (geschrapte?) advocaat met BAR 
nummer  
 
Graag doorzetten naar het RSC om de melding te sluiten. 
 

2020 16:59 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM en gerouteerd naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER. 
 

2020 16:46 [GMT +2:00]   
Beste KCC,  
 
Kunnen jullie de melding splitsen zodat 1 deel naar GPS-AB kan mogelijk 
met een hoge prio en het tweede deel naar team Beheer Mijn 
Strafdossier om een technische herstel uit te voeren? 
 
1.  voor GPS-AB 
 
Gaarne via servicedesk OM-routeren naar GPS-AB. 
Analyse IVO Rechtspraak -2020 
 
In deze zaak is een datalek, het lukt mij niet om in de zaak met 
parketnummer het abonnement van de advocaat   

 te beëindigen want op het scherm "Registreren 
betrokkene bij zaak" is het veld Datum einde uitgegrijsd. Als ik de reden: 
Geschrapt probeer vast ge leggen dan krijg ik de blokkerende melding:  
 
GPS-56034: Datum einde en Reden beëindiging zijn verplicht bij het 
beëindigen van een betrokkene met type is "Raadsman/raadsvrouw' 
 
Graag in de database datum einde vullen met reden beëindiging 
geschrapt.  
 
2. voor team beheer mijn strafdossier:  
 



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 
 

2020 15:55 [GMT +2:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 
Gebeld met  
 

2020 09:27 [GMT +2:00]   
@ KCC-IVO Graag deze melding doorzetten naar FB -Straf. Alvast bedankt  
 
In mijn strafdossier zijn er 2 advocaten gekoppeld.  
 
@ FB Graag de advocaat  Geschrapt 
van de zaak afhalen.  
 

 Geschrapt 
 

 
2020 09:17 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2020  
15:43 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 15:53 [GMT 
+2:00]  

 
Zaakdossier  

 
2020 15:43 [GMT 

+2:00] :  
mevrouw werkt bij  

 
heeft op de info-mail een 
notificatie gekregen voor 

 
maar zij is niet meer 
werkzaak bij hen, is ook 
geen advocaat meer. Het 
gaat om parketnummer:  

 

2020 11:57 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat geregistreerd waardoor 
processtukken naar de verkeerde advocaat zijn verzonden   
 

 
2020 11:29 [GMT +2:00]   

Dossier is verwijderd. 
 

2020 08:57 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het OM en gerouteerd naar mijn strafdossier team. 
 

2020 16:50 [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 16:11 [GMT +2:00]   
Zie onderstaande routering.  
 

2020 15:53 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 



Link:  
 

2020 15:43 [GMT +2:00]   
@DOKK: Datalek graag in behandeling nemen 



Tweedelijn
s melding 

2020  
15:12 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 15:12 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
ontvangt met enige 
regelmaat mails over 
strafdossiers voor  

Dit zorgt ondertussen voor 
ergernis en hinder.  
Het gaat nu om 1 mail van 
14:52 uur en 1 mail precies 
om 15:00 uur. 

2020 13:29 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2020 11:21 [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 een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2020 15:55 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven aan  
 

2020 15:37 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2020 15:12 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2020  
10:00 Advocaten Vraag 

2020 10:00 [GMT 
+2:00]   
Mevrouw krijgt melding 
van een nieuw strafdossier 
maar zij doet geen 
strafzaken en haar kantoor 
ook niet 

2020 10:00 [GMT +2:00]   
omdat ze dus niet weet welke advocaat het wel zou moeten zijn, 
doorverbonden naar RB Noord-Holland 



Tweedelijn
s melding 2020  11:06 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 11:06 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
In dossier zijn stukken 
opgenomen die niet bij de 
verdachte horen. 
Parketnummer: 

 hoger beroep / 
Hof Den Haag 
verdachte:  
Naam 
advocaat:  

  
BAR-nummer:  
 
in het dossier zijn stukken 
opgenomen voor 
parketnr.:    
verdachte :  

2021 12:04 [GMT +1:00]   
Onderstaande doorgegeven. 
 

2021 10:28 [GMT +1:00]   
Betreffende document is weggehaald. 
 
Documenten worden in Mijn Strafdossier op nb gezet zodat een advocaat 
het niet meer kan downloaden of inzien, maar ze zien het nog steeds in 
dossier. Vanwege audit reden mogen we de regels niet zomaar 
weghalen.  
 

2021 16:32 [GMT +1:00]   
Aanmelder geeft aan dat het helaas weer verkeerd is gegaan in dit 
dossier: 
 
In de map ' ' schijnt er een stuk te zijn van een 

 verdachte met de naam  ?  
Geboren op . 
 
Zitting: 2021 om 12.00 uur 
Parketnummer:  
 
Aanmelder verzoekt om het dossier  op basis van alle stukken zo 
secuur mogelijk na te lopen. 
Graag o.a. in mapje  een check doen. 
Kan er nogmaals hiernaar worden gekeken?  
 
In het mapje 'prullenbak' is het stuk betreft  nog steeds 
beschikbaar. 
 

2021 11:57 [GMT +1:00]   
De documenten zijn verwijderd zowel bij OVD als bij Mijn Strafdossier. 
 

-2020 14:37 [GMT +1:00]   
※ 

.JPG 
 
Graag met SPOED de (foutieve) stukken van een andere vte verwijderen 



uit de prullenbak van  Deze stukken betreft een andere vte. 
Graag melding routeren naar DIVOS OVD en MS Team. 
 

2020 15:10 [GMT +1:00]   
Aan  gevraagd of hij hier even naar wil kijken en weet hoe dit 
dossier verwijderd wordt uit MS 
 

2020 11:14 [GMT +1:00]   
Helaas heeft de actie van  geen effect gehad 
 

-2020 10:07 [GMT +1:00]   
Melding op  zijn naam gezet.  
 

2020 09:36 [GMT +1:00]   
Status aangepast, melding staat niet bij lokaal functioneel beheer 
 

2020 11:37 [GMT +1:00]   
Mail gestuurd aan  
 

2020 11:10 [GMT +1:00]   
Ik heb de griffie gebeld van het Hof. Die gaf aan dat de zaak  
in januari was ingetrokken. Stukken jon zij niet zien, want dat moet via 
DIVOS. Gevraagd of zij  kent, want dat is 1 van onze 
contactpersonen. Zij heeft mij met hem doorverbonden. Hij zat nu niet 
achter zijn computer, maar hij gaf aan dat er onlangs wel verkeerde 
stukken aan een dossier waren toegevoegd. Het kan best dit dossier 
betreffen. Hij vroeg mij om hem te mailen, zodat hij daar later naar kan 
kijken en actie op kan ondernemen. 
 

@om.nl 
 

2020 10:44 [GMT +1:00]   
De vraag aan het hof moet zijn. Zitten er stukken in die 
daar  iet in horen. Zo niet, dan kan deze melding worden gesloten. 
 

2020 10:35 [GMT +1:00]   
Beide heren niet bereikbaar: 

 (niet in gebruik?). 



@om.nl (voice mail). 
 

2020 10:46 [GMT +1:00]   
Beide namen in het KI krijg ik niet te pakken.  
 
Voicemail van  

@om.nl 
 

2020 10:43 [GMT +1:00]   
 RSC - Mijn Strafdossier hoger beroep & NIAS 

 
2020 12:57 [GMT +1:00]   

Gaarne melding routeren naar  
 
Wij van landelijk beheer kunnen niet zien of het dossier compleet is of dat 
er nog stukken gevoegd hadden moeten worden. Mijn advies om dit neer 
te leggen bij de rechtbank of het parket. 
 

2020 19:11 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Kunnen jullie op onderstaande bericht van  op 17.47 uur een reactie 
geven. En met name  "de advocaat maakt zich zorgen om de verkeerde 
stukken in haar dossiers", 
Link:  
 
Routeringen: 
Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 

2020 19:05 [GMT +1:00]   
 Mijn Strafdossier - DATALEK 

 
2020 17:47 [GMT +1:00]   

In overleg met  deze melding herop 



Tweedelijn
s melding 2020  12:32 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 12:32 [GMT 
+1:00]   
Meneer heeft tijdens 
piketdienst een zaak 
aangenomen, die is al 
overgedragen aan een 
andere advocaat en die 
regelt alles maar meneer 
krijgt nog steeds meldingen 
vanuit mijnstrafdossier 
over de zaak 

2020 14:39 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2020 14:22 [GMT +1:00]   
betrokkenheid van Advocaat  beeindigd 
 
@ 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 08:12 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding graag doorzetten aan de LFB Straf.  

 verwijderen uit MR en GPS. 
 

2020 12:32 [GMT +1:00]   
De juiste advocaat staat ook al gekoppeld  dus die 
moet blijven staan, alleen onderstaande advocaat moet weggehaald 
worden uit het dossier. 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
Bar-Nummer:  



Tweedelijn
s melding 2020  13:22 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 13:22 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:    

 
Strafdossier  
 
Zaak is van mijn broer. 

   
 

  
 

2020 12:24 [GMT +1:00]   
gebruiker heeft nieuwe raadsman aan de zaak toegevoegd (ditmaal de 
juiste  
 

2020 14:43 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij  
 

2020 16:15 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij OM en tevens gerouteerd naar classic-mijnstrafdossier. 
 

-2020 14:27 [GMT +1:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op 2020 09:41 
(medewerker OM Rotterdam) 
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 17:00 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2020 16:45 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan L:FB Straf. Dossier uit MS en GPS 
bij   
 

2020 13:22 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 

2020  
15:39 Advocaten Vraag 

2020 15:39 [GMT 
+1:00]   

 
Wij hebben gisteren een 
notificatiemail ontvangen 
maar  is niet 
meer werkzaam bij ons en 
is ook geen advocaat meer. 
 

 
Idem 

2020 15:39 [GMT +1:00]   
Opgezocht in GPS: 
 

 
Gisteren 2020 is andere advocaat gesteld.  noemde 
zelf de naam  die had nu ook het dossier ontvangen dus in orde. 
 

 
 nog wel gesteld, geen andere advocaat.  vroeg 

of dat komt of deze zaak is afgesloten, dat kan ik niet zien en mag ik 
waarschijnlijk ook niet communiceren, daarvoor ging ze de RB bellen. 
 
NB: geen datalek melding aangemaakt. 



Tweedelijn
s melding 2020  9:12 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2020 09:12 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan 
zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

 
 

 
 
medewerkster van  

 meldt dat zij 
een notificatie 
Mijnstrafdossier gekregen 
heeft dat niet voor haar en 
haar kantoor bestemd is 

2021 15:31 [GMT +2:00]   
Reactie OM ; 
  
Toelichting afhandeling:  
gebruiker op de hoogte gebracht  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 15:25 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij  
 

2020 13:15 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  Bewaar dit 
nummer als referentie. 
 

2020 12:10 [GMT +1:00]   
Aangemeld DVOM 
 

2020 12:07 [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 10:03 [GMT +1:00]   
Melding telefonisch doorgegeven aan   
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2020 09:36 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2020 09:12 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat moet 
verwijderd worden. 
 
dossier moet waarschijnlijk naar: (zie stelbrief) 



Tweedelijn
s melding 

2020  
10:29 Advocaten Vraag 

2020 10:29 [GMT 
+1:00]   
Meneer neemt een zaak 
over van een collega maar 
heeft de dossiers niet 

2020 10:29 [GMT +1:00]   
in mijn strafdossier staat de collega nog geregistreerd dus ik kan ze ook 
niet herzenden, doorverbonden naar de RB Amsterdam 



Tweedelijn
s melding 

2020  
16:53 Advocaten Vraag 

2020 16:53 [GMT 
+1:00]   
BAR-nummer:  
het betreft parketnr: 

 
 
- mw heeft morgen  
in deze zaak een MK zitting 
- mw krijgt notificatie dat 
er stukken zijn toegevoegd; 
de stukken die zijn 
toegevoegd zijn voor een 
andere verdachte:  

; vordering ter 
terechtzitting 
- mw wil nu zeker weten of 
er nieuwe stukken zijn die 
toegevoegd hadden 
moeten worden aan het 
dossier 

2021 09:47 [GMT +1:00]   
Melding is van   
 
De scretaresse geeft aan dit probleem niet meer ziet.  
 
Nummer in de melding klopte niet. 
 

 
 

2021 08:42 [GMT +1:00]   
# melding gezien door RSC/Kwaliteit-monitoren meldingen; status 
nagevraagd bij IVO  
 

2021 14:00 [GMT +1:00]   
#melding gezien door RSC/Kwaliteit-monitoren meldingen; status 
nagevraagd 
 

2021 15:01 [GMT +1:00]   
 gevraagd of er een statusverzoek kan worden gestuurd.  

 
2020 17:30 [GMT +1:00]   

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

2020 16:57 [GMT +1:00]   
aangemeld bij het DVOM. 
 
@  
 

2020 16:26 [GMT +1:00]   
Gaarne routeren naar Servicedesk OM zodat zij de melding kunnen 
routeren naar het parket.  
 
Een OM document is verkeerd gescand. Omdat het gaat om een OM 
document, moet het OM de opdracht geven om het document te 
verwijderen. 
 

2020 17:21 [GMT +1:00]   



Alle personen die gebeld kunnen worden ivm een datalek zijn op dit 
moment niet bereikbaar.  
 

2020 17:06 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2020 16:54 [GMT +1:00]   
@DOKK: graag onderzoeken 
 

-2020 16:53 [GMT +1:00]   
mw dvb met de rechtbank Rotterdam 
 
 
zie ook :  in deze melding ging het ook al fout voor de 
advocaat   

 



Deelbesluit 4 - Datalekken
Document 94

RSC meldingen 346 - 360



Tweedelijns 
melding 2020  8:56 Advocaten Incident 

2020 08:56 
[GMT +1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten 
onrechte aan zaak 
gekoppeld. Geeft 
aan dat ze geen 
strafrecht advocaat 
is. En dat ze vaker 
aan een dossier 
wordt gekoppeld 
wat ze erg 
vervelend vindt. 
 
Parketnummer:

 
Naam 
advocaat:  

BAR-
nummer:  

2020 17:10 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij . 
 

-2020 13:42 [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 reeds door de gebruiker 
beëindigd in GPS en de juiste advocaat is geregistreerd.  
 
Een e-mailbericht verzonden naar 

@rechtbank.noordnederland.nl  
 

2020 13:13 [GMT +1:00]   
Routeringen: Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

2020 09:01 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Routeringen: Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

2020 08:56 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2020-  9:48 Advocaten Incident 

2020 09:48 
[GMT +1:00]  

 
 

Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten 
onrechte aan zaak 
gekoppeld,  

 van 
 

behandeld geen 
strafzaken. 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat: 

 
BAR-
nummer:  

2020 15:28 [GMT +1:00]   
Voicemail ingespoken dat het dossier niet meer zichtbaar is voor 
haar 
 

2020 17:14 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij  
 

2020 15:39 [GMT +1:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op 2020 
11:48 (medewerker ZM ***) 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar Datalekken (Rechtbank Noord-Nederland) 

@rechtspraak.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 13:47 [GMT +1:00]   
Juiste parketnummer  ipv van   
 

 
 

2020 13:26 [GMT +1:00]   
KCC, 
 
Gaarne terug sturen naar RSC, parketnummer klopt niet 
 

2020 13:13 [GMT +1:00]   
Routeringen: Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 



 
2020 09:54 [GMT +1:00]   

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

2020 09:48 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
In barlat staan twee advocaten. Vermoedelijk is de verkeerde 
strafrechtadvocaat toegevoegd. Graag advocaat  
verwijderen uit deze strafzaak. 
 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  16:31 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 16:31 
[GMT +1:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten 
onrechte aan zaak 
gekoppeld.  

 is geen 
strafrecht 
advocaat. 
 
Parketnummer:

 
Naam 
advocaat:  

BAR-
nummer:  

2020 07:42 [GMT +1:00]   
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 13:44 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij  
 

2020 12:19 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2020 10:31 [GMT +1:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op 2020 
13:49 uur  (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 09:10 [GMT +1:00]   



KCC: KW-UTRECHT-FB-STRAF moet eerst bepalen welke acties 
uitgevoerd moeten worden. 
 

2020 16:19 [GMT +1:00]   
Routering: 
Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

2020 08:31 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Routeringen: 
Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

2020 16:31 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  9:43 Advocaten Veiligheidsincident 

-2020 09:43 
[GMT +1:00] 

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

 
Naam 
advocaat:  

 
BAR-
nummer:  

2020 16:55 [GMT +1:00]   
Het OM meldt het volgende: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
gebruiker heeft zelf de 'fout' hersteld en de juist raadsman 
gekoppeld 
 
abonnementen zijn correct gestopt en gestart bij de juiste  
  
 

2020 09:14 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij  
 

2020 13:58 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2020 13:53 [GMT +1:00]   
Aangemeld dvom voor herstel acties  
 

2020 12:20 [GMT +1:00]   
@KCC svp melding maken bij de Servicedesk OM tav GPS AB, 
eventuele bijlagen bijvoegen: 
 
IVO  - 2020 
Analyse voor DVOM: 
geregistreerd door gps gebruiker  op 2020 
09:19 (medewerker OM Rotterdam) 
einddatum was al geregistreerd door gebruiker 
 
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 10:32 [GMT +1:00]   
Meldingen doorgeven aan  
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2020 09:46 [GMT +1:00]   
@KCC - IVO Graag deze melding doorzeten. Alvast bedankt.  
 
Routeringen: Technisch: CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

2020 09:43 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Hoi  ik denk dat het probleem al opgelost is,  

 kreeg om 09:26 een notificatiemail en een 
medewerkster belde RSC met de vraag "is dit spam?", echter 
tijdens het gesprek zag ik om 09:37 in GPS dat nu  

 (bijna zelfde naam) is gesteld. 



Tweedelijns 
melding 2020  10:46 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 10:46 
[GMT +1:00] 

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

 
Naam advocaat: 

  
BAR-nummer: 

 

2020 12:00 [GMT +1:00]   
Het OM laat weten: 
 
De verkeerde advocaat is ontkoppelt. 
 

2020 08:08 [GMT +1:00]   
Het OM laat weten: 
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   
 

  
 
Omdat mij niet duidelijk is of de advocaat nu ontkoppeld is of 
niet, stuur ik ze een berichtje. 
 

-2020 10:16 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2020 09:18 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij  
 
KCC: Graag nog melding aanmaken bij OM/GPS. 
 

-2020 15:37 [GMT +1:00]   
@ 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. 
 



2020 13:54 [GMT +1:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op 2020 9:24 
uur (medewerker OM 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 11:58 [GMT +1:00]   
Routering: 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  en 

beginnen): KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB bellen, zie 
onder) 
Ik heb  gebeld en de melding mag doorgezet worden naar 
FB. 
 
Link: 

 
 

2020 11:08 [GMT +1:00]   
 

KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2020 10:46 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
 
Mevrouw krijgt een melding dat er een strafdossier klaarstaat 



maar zij doet helemaal geen strafzaken. het lukt me niet om in te 
loggen bij GPS dus ik kan niets zien. Kunnen jullie uitzoeken wie 
de juiste advocaat is en het corrigeren? 



Tweedelijns 
melding 2020  13:34 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 13:34 
[GMT +1:00] 

 
  

  
 
Advocaat doet 
geen strafrecht. 
 
Mogelijk bedoeld 
voor  

 

2020 14:26 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat  
 

2020 15:36 [GMT +1:00]   
Parket Limburg 
de betrokkenheid van  is geregistreerd 
door  op 2020 om 16:02 
de betrokkenheid van  is al beëindigd 
door gebruiker  
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 
 
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

2020 13:57 [GMT +1:00]   
Telefonisch doorgegeven aan Jeroen. 
 

2020 13:46 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 13:41 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2020 1:36 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:  FW: Strafdossier  is 
digitaal verstrekt aan advocaat  

 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
Zoals zojuist telefonisch afgesproken stuur ik u door de email van 
gisteren. 



 
Ik doe geen strafrecht. Wellicht is het bedoeld voor mijn 
naamgenoot  advocaat te . 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
※ 
 

 
 

Tel:          
Fax:         
KvK:        
BTWnr:   

 
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerden en kan persoonlijke of 
vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een 
beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan 
de geadresseerden 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. 
This email may contain confidential information for receipt and 
use solely by the addressees named above. If you are not an 
intended recipient, disclosure or use this information is 
prohibited. If you have received this email in error, please delete 
and/or destroy this message and kindly notify the sender by 
reply email or telephone. 
 
Van: @rechtspraak.nl 
Verzonden:  2020 16:12 
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  15:19 Advocaten Vraag 

2020 15:19 
[GMT +1:00]  

  
Advocaat wilt 
inloggen in portaal 
en krijgt andere 
gegevens te zien 

 
 

 

2020 15:19 [GMT +1:00]   
Wou hem doorverbinden naar rb Gelderland, helaas duurde het 
zolang, dat hij zelf maar gaat bellen 



Tweedelijns 
melding 2020  15:58 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 15:58 
[GMT +1:00]  

  
Advocaat ten 
onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

  Verkeerde  
 is gekoppeld.  

Naam advocaat: 
  was een 

dame en is geen 
advocaat 
meer . 
Waarschijnlijk 
moet gekoppeld 
worden  
BAR-nummer:   

2020 14:29 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat  
 

-2020 07:38 [GMT +1:00]   
Het 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 14:54 [GMT +1:00]   
bericht ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2020 14:43 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM en tevens gerouteerd naar classic-
mijnstrafdossier. 
 

-2020 10:28 [GMT +1:00]   
Geregistreerd door  op 2020 12:00 - Parket Oost-
Nederland 
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 16:26 [GMT +1:00]   
 gebeld. GPS is offline, melding kan nu niet worden 

opgepakt.  
 
Link: 

 
 
 KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 

-2020 16:07 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Link:  
 
Waarschijnlijk juiste advocaat   
BAR-nummer  
 
Naam advocaat  
Status advocaat Geschrapt 
 

2020 15:58 [GMT +1:00]   
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  9:58 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 09:58 
[GMT +1:00] 

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

  
Naam 
advocaat:

 
BAR-nummer:  

  

2020 14:31 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat  
 

-2020 16:12 [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 een terugkoppeling aan advocaat 
 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld 
Een e-mailbericht verzonden naar @rechtbank.x.nl 
 

-2020 18:10 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2020 10:13 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB straf. Advocaat 
verwijderen in MS en GPS 
 

2020 09:58 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  9:42 Advocaten Vraag 

2020 09:42 
[GMT +1:00] 

  
 

 
Advocaat ten 
onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat: 

 
BAR-nummer: 

 
Heeft Psychiatrisch 
onderzoek 
ontvangen in 
bovenvermeld 
parketnummer, dit 
hoort niet in dit 
parketnummer 
thuis. 
 
Op dit onderzoek 
staan 
onderstaande 
parketnummers, 
waarvoor het 
psychiatrisch 
onderzoek 
waarschijnlijk wel 
voor bestemd is: 

 
 
 

2020 11:03 [GMT +1:00]   
Toelichting van de beheerder mbt de afhandeling:  
document heeft indicatie verwijderd en zal bij een eerst 
volgende batch definitief worden verwijderd 
 

2020 17:12 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2020 16:22 [GMT +1:00]   
Gaarne via servicedesk OM incl. bijlage routeren naar GPS-AB, 
Analyse |  d.d. 2020 
  
Graag document verwijderen uit GPS en Divos: documentnr is 

. 
 

-2020 12:59 [GMT +1:00]   
Hee  ik heb het even nagekeken en heb het 
betreffende document gevonden. Aangezien het OM 
verantwoordelijk voor de inhoud van het dossier en het 
betreffende document ook door  (parket Oost-
Nederland) is ingescand lijkt het mij logischer dat zij dit 
herstellen. Het documentnr is  
 

2020 12:40 [GMT +1:00]   
Hoi,  
 
Kunnen jullie laten controleren of wat de advocaat zegt correct 
is? Als het document verwijderd moet worden dan graag het 
dms nummer toevoegen in de melding. 
 

2020 13:13 [GMT +1:00]   
@KCC IVO: graag doorsturen naar Straf FB. 
 

2020 09:42 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  13:56 Advocaten Vraag 

2020 13:56 
[GMT +1:00] 

 
  

Zaakdossier
 

 
 
Advocaat had ruim 
een half uur eerder 
gebeld met een 
collega van het RSC 
met de volgende 
mededeling: 
 
In bovengenoemde 
dossier heeft 
meneer vandaag 
een notificatie 
ontvangen dat het 
stuk 'beslissing op 
de beperkingen' is 
toegevoegd. 
 
Dit is stuk betreft 
echter een andere 
verdachte te 
weten: 

 
 

- stuk van  
'beslissing 
bezwaarschrift op 
beperkingen'.  
 
Verzoek om dit 
verkeerde stuk te 
verwijderen en het 

2020 11:46 [GMT +1:00]   
Het OM geeft aan dat het document de indicatie verwijderd 
heeft. Het zal bij een eerst volgende batch definitief worden 
verwijderd 
 

2020 17:14 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2020 16:19 [GMT +1:00]   
Gaarne via servicedesk OM incl. bijlage routeren naar GPS-AB, 
Analyse |  d.d. -2020 
  
gaarne het volgende document verwijderen uit GPS en Divos 
 

 
DMS nr.  
Type document  Beslissing bezwaarschrift beperkingen 

2020 
 

2020 12:45 [GMT +1:00]   
akkoord 
 

2020 12:11 [GMT +1:00]   
Hoi  
 
De  advocaat geeft aan dat hij een notificatie heeft ontvangen in 
zaak zetten waarin een document zit van  Met de komst 
van WCC kunnen wij geen documenten verplaatsen naar de 
prullenbak. Het document moet verwijderd worden door GPS-
AB.  
 
Gaat de rechtbank hiermee akkoord? 
 

 
DMS nr.   



juiste stuk toe te 
voegen. 
Gelieve dit met 
enige spoed omdat 
meneer een 
gesprek heeft met 
zijn cliënt. 

Type document  Beslissing bezwaarschrift beperkingen 
2020 

 
2020 17:30 [GMT +1:00]   

@FB 
 
Gelieve deze melding met spoed in behandeling nemen. 
Aanmelder heeft inmiddels drie keer vandaag het RSC hierover 
benaderd. 
 
Zie o.a.  
Deze call is afgemeld om te voorkomen dat deze (dubbel) bij 
jullie binnenkomt. 
 

2020 16:55 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2020 13:56 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
Gelieve verkeerde stuk verwijderen en het juiste stuk laten 
toevoegen. 



Eerstelijns 
melding 2020  16:51 Advocaten Vraag 

2020 16:51 
[GMT +1:00]  

  
Zij geeft aan dat er 
in mijn 
strafdossier, 2 
strafdossier in een 
verkeerde inbox 
terecht zijn 
gekomen. 
Prive e-mail adres 
staat wel bij haar 
goed 

2020 16:51 [GMT +1:00]   
Dvb. naar  



Eerstelijns 
melding 2020  17:06 Advocaten Vraag 

2020 17:06 
[GMT +1:00] 

  
secretaresse van 

 
 

Heeft vandaag nu 
voor de 3e keer de 
verkeerde 
beslissing 
ontvangen van rb 
Amsterdam, in 
parketnummer: 

 
De beslissing die zij 
ontvangen is van 
parketnummer 

 rb 
Amsterdam maar 
deze beslissing is 
niet voor  

 bedoeld. 
Zij zitten met smart 
te wachten op de 
juiste beslissing. 
Het lijkt erop dat 
rb Amsterdam de 
fout niet kan 
herstellen.  

 heeft 
gebeld met rb 
Amsterdam en 
daarna nog 2 x de 
verkeerde 
beslissing 
ontvangen. 

-2020 17:27 [GMT +1:00]   
Zie  
 
Reeds in behandeling bij FB. 
 

2020 17:06 [GMT +1:00]   
@DOKK: graag oppakken 



Eerstelijns 
melding 2020  17:17 

Professionele 
partijen - 
overig Vraag 

2020 17:17 
[GMT +1:00]  

  
In mijn strafdossier 
wordt er verkeerde 
informatie 
verstuurd. 
De advocaat wacht 
namelijk op een 
beslissing en het 
wordt foutief 
vertoond in mijn 
strafdossier. 

2020 17:17 [GMT +1:00]   
Heb haar dvb naar  



Tweedelijns 
melding 2020 10:49 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 10:49 
[GMT +1:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
 
Parketnummer: 

 
Naam 
advocaat:  

 
BAR-
nummer:  
 
In 1 document 
staat informatie 
over twee 
verschillende 
cliënten. Een cliënt 
is maar bekend bij 

 
De eerste drie 
paginas's zijn voor 
de gekoppelde 
cliënt, daarna komt 
er informatie die 
over heel iemand 
anders gaat... 

2021 08:57 [GMT +2:00]   
Het OM mailt: 
Toelichting afhandeling:  
Dank voor de reactie. 
Incident wordt gereedgemeld. 
 
Mvg, 
 

 
 

2021 11:57 [GMT +2:00]   
Bericht van DVOM, aangegeven dat de melding gesloten is. 
 
Gerelateerde melding OM:  
 
Omschrijving: 
Aanmeldverzoek meldingsnummer IVO Rechtspraak: 

 - STRAF - MIJN STRA 
 
Recent verzoek aan u: 

 
onzichtbaar voor aanmelder 

 2020 08:45 
Document met doc.nr.  en barcode  
is een document van de rechtspraak 
Op het document staat parketnummer  vermeld  
Denk dat de fout bij de rechtspraak ligt  
 

2021 15:00 [GMT +1:00]   
Mevrouw is al 4 x gebeld, ze wist het al, melding sluiten. Ze heeft 
het stuk verwijderd en gezien dat nu in orde is. Melding sluiten 
 

2021 08:47 [GMT +1:00]   
Mevrouw geprobeerd te bellen, maar kreeg voicemail. Later 
nogmaals proberen. 
 
Er is een verzoek aan de rechtbank gedaan om het juiste 
document te scannen en het OM heeft het eerder verstrekte 



document verwijderd. Kijken of mevrouw nu het goede 
document heeft 
 

2021 07:45 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling ontvangen door OM:  
Het document met DMS - nummer  hebben we 
verwijderd uit GPS.  
  
 

2021 16:44 [GMT +1:00]   
Bericht van OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2021 16:14 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij OM 
 

2021 16:12 [GMT +1:00]   
  
Gaarne via servicedesk OM incl. bijlage  (indien aanwezig) 
routeren naar GPS-AB, 
  
 Analyse IVO Rechtspraak |  d.d. 2021 
 
Graag het document  met 
DMS nr.  verwijderen uit GPS 
 

2021 15:21 [GMT +1:00]   
Voor akkoord zie bijlage. 
 
Aan admi van Straf verzoek gedaan het juiste stuk aan het 
dossier toe te laten voegen. 
 

2021 13:12 [GMT +1:00]   
Akkoord aangevraagd bij  veiligheidsfunctionaris rb 
Amsterdam 
 



2021 12:19 [GMT +1:00]   
Hoi   
 
Het document '  met DMS nr. 

 is gescand door de scanstraat waarschijnlijk op 
verzoek van de rechtbank. De laatste twee documenten behoren 
niet tot de zaak. Ik moet een akkoord krijgen van de rechtbank 
om dit document te verwijderen. Kan jij hiervoor zorgen?  tevens 
moet de rechtbank ook zorgen dat de documenten juist worden 
gescand.   
 
 
 
 het document  met DMS nr. 

 zijn twee documenten van een andere zaak 
zichtbaar. 
 

-2021 07:51 [GMT +1:00]   
@KW-UTRECHT-FB-STRAF, OM geeft onderstaande aan:  
 
 

 
onzichtbaar voor aanmelder 

 2020 08:45 
Document met doc.nr.  en barcode  
is een document van de rechtspraak 
Op het document staat parketnummer  vermeld  
Denk dat de fout bij de rechtspraak ligt  
 

2020 15:25 [GMT +1:00]   
@KCC, het document is verwijderd uit Divos en MijnStrafDossier. 
In GPS moet het document nog verwijderd worden. 
 

2020 12:20 [GMT +1:00]   
Werkkopie  

 
 kB 

Datum 2020  



 
Document bestaat uit 6 pagina's.  
De eerste drie pagina's hebben WEL betrekking op  

 
De laatste drie pagina's zijn ten onrechte toegevoegd. 
 

2020 11:46 [GMT +1:00]   
Kan iemand bij de advocaat vragen naar de naam en 
documentnummer dat verwijderd moet worden? 
 

2020 13:27 [GMT +1:00]   
bericht OM ontvangen: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2020 12:35 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM. 
 

2020 12:35 [GMT +1:00]   
Dit is een datalek, gaarne routeren naar Servicedesk OM zodat 
het neergelegd kan worden 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken
Document 95

RSC meldingen 361 - 375



Eerstelijns 
melding 2020  11:46 Advocaten Vraag 

2020 11:46 
[GMT +1:00]  

  
MK Utrecht straf, 

 verkeerde 
advo gekoppeld  

-2020 11:46 [GMT +1:00]   
Ik verbind u met de Griffie MK voor herstel 

Tweedelijns 
melding 2020  9:03 Advocaten Vraag 

2020 09:03 
[GMT +1:00] 

  
Ik ontvang vaak een 
strafdossier van een 
andere advocaat met 
dezelfde achternaam 
als de mijne, ik ben 
ook geen strafrecht 
advocaat dus zou 
graag willen dat de 
juiste advocaat 
gekoppeld wordt aan 
dit dossier. 
Mijn A nr. is  
parketnummer 

 

-2020 09:08 [GMT +1:00]   
Betreffende dossier is verwijderd bij  
 

2020 11:02 [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 
Den Haag) @rechtspraak.nl> 
 
 

 
 

2020 09:41 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 
 



Link:  
 

 RSC - Datalek (Straf) 
 

2020 09:03 [GMT +1:00]   
@DOKK zie dat-lek verkeerde advocaat gekoppeld 

Tweedelijns 
melding 2020  18:50 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 18:50 
[GMT +1:00] 

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 

 
mailtje ontvangen dat 
een dossier digitaal 
verstrekt is. Is 
waarschijnlijk voor een 
andere  
meneer doet geen 
strafzaken 

2020 18:25 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2020 17:40 [GMT +1:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door 
gebruiker  de gebruiker heeft reeds de juiste 
advocaat geregistreerd.  
 
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 door de 
gebruiker beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden naar 

@om.nl  
 

2020 08:17 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF Helaas geen gehoor, voicemail bij 

 ingesproken. 
 



Link: 
 

 
2020 13:04 [GMT +1:00]  

  
@KCC IVO: graag doorsturen naar FB Straf. 
 

2020 18:50 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 

Tweedelijns 
melding 2020  9:11 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 09:11 
[GMT +1:00]  

 
 

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

 
Naam 
advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2020 18:23 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2020 15:00 [GMT +1:00]   
Routering: 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 

2020 14:38 [GMT +1:00]   
KCC, 
 
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 in GPS. De gebruiker heeft al de 
juiste advocaat gekoppeld aan de zaak.  
Een e-mailbericht verzonden naar 

@om.nl 
 

-2020 09:22 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2020 09:19 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 09:11 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 

Tweedelijns 
melding 2020  15:22 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 15:22 
[GMT +1:00]  

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

 

2020 18:22 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC. 
 

2020 09:32 [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 een terugkoppeling aan 
advocaat 



Naam advocaat:  
 

BAR-nummer:  
 
Zij doet geen 
strafdossier, maar zij 
doet alleen BPOZ. 

 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden 
naar @om.nl 
 

-2020 16:24 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
 
Link: 

 
 

2020 15:56 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding graag doorzeten aan LFB Straf om 
Advocaat te verwijderen uit MS en GPS. Mogelijk een 
datalek. 
 

-2020 15:22 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 

Tweedelijns 
melding 2020  15:27 Advocaten Vraag 

2020 15:27 
[GMT +1:00]  

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

2020 18:21 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag 
doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

2020 10:19 [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 een terugkoppeling aan 



 
Naam advocaat: 

BAR-nummer:  

advocaat 
  
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat wordt gekoppeld. 
Er wordt contact met de raad voor de rechtsbijstand 
opgenomen,.  
Een e-mailbericht verzonden 
naar @rechtbank.oost-Brabant 
 

-2020 16:14 [GMT +1:00]   
Routering datalek:  
1 (parketnummers die niet met  en  
beginnen): KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

en  gebeld maar geen gehoor 
(  &  zijn niet aanwezig). Voicemail bij 

 in gesproken.  
 

-2020 15:57 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2020 15:27 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2020  15:49 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 15:49 
[GMT +1:00] 

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

 
Naam advocaat:   

  
BAR-nummer:  
 
meneer is p.a. van 

 

Waarschijnlijk is een 
zaak verkeerd 
gekoppeld. Het 
betreft strafdossier 

 

2020 18:18 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

-2020 10:28 [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 een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden 
naar @om.nl 
   
 

2020 16:08 [GMT +1:00]   
Routering datalek:  
1 (parketnummers die niet met  en  
beginnen): KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

 en  gebeld maar geen gehoor 
(  &  zijn niet aanwezig). Voicemail bij 

 in gesproken.  
 

2020 15:57 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-



UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2020 15:49 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 
 
Meneer wil graag een terugkoppeling. 

Tweedelijns 
melding 2020  10:15 Advocaten Serviceverzoek 

2020 10:15 
[GMT +1:00] 

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

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

2020 18:14 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC. 
 

-2020 14:48 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie 
 

-2020 14:06 [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 
De griffie van het gerecht verzocht contact met de raad 
van de rechtsbijstand op te nemen om correctie door te 
voeren.  
Een e-mailbericht verzonden naar 

@om.nl 
 

2020 11:35 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 10:44 [GMT +1:00]   
@ KCC/IVÖ: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2020 10:15 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 

Tweedelijns 
melding 2020  12:45 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 12:45 
[GMT +1:00] 

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 

2020 18:12 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC. 
 

2020 13:36 [GMT +1:00]   
Heb  gevraagd om er even naar te kijken 
 

2020 13:16 [GMT +1:00]   



Parketnummer: 
 

Naam advocaat:  
 

BAR-nummer:  

aanmelder belt terug > hij krijgt nogmaals een notificatie 
toegestuurd >  
meneer wil graag terugkoppeling over wanneer het 
probleem is opgelost 
 

2020 13:53 [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 een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Griffie medewerkers is verzocht de juiste advocaat te 
koppelen en contact op te nemen met de raad voor de 
rechtsbijstand.  
Een e-mailbericht verzonden 
naar @om.nl 
 

2020 13:12 [GMT +1:00]   
 via skype op de hoogte gesteld.  

@KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 

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

2020 12:45 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 

Tweedelijns 
melding 2020  15:38 Advocaten Veiligheidsincident 

2020 15:38 
[GMT +1:00] 

 
  

 

 
 
Advocaat doet geen 
strafzaken maar 
ontvangt gisteren & 
vandaag notificaties. 
Parketnummer: 

 

2020 17:18 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar 
RSC. 
 

2020 16:54 [GMT +1:00]   
 Hoi   
 
Ik weet niet zo goed wat ik kan doen. Als gebruikers de 
verkeerde advocaten kiezen dan kunnen we daar weinig 
aan doen. Ik heb gezien dat  twee 
datalekken heeft afgehandeld met dit parketnummer. 
Wij kunnen handmatig niets blokkeren.  
 
Mogelijk kan het gerouteerd worden naar het team die 
de batches versturen. zij kunnen kijken waarom de 
gegevens van deze advocaat wordt verzonden. 
Vervolgens de melding naar het OM en kunnen ze kijken 
waarom de gegevens zichtbaar zijn in GPS. 
 

2020 15:50 [GMT +1:00]   
 hiervoor benaderd via skype .  

 
2020 15:44 [GMT +1:00]   

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



 
2020 15:43 [GMT +1:00] ,:  

Sender:  
Date sent:  2020 3:41 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

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

 
 
Betreft:  Fwd: Strafdossier  is digitaal 
verstrekt aan advocaat  

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals zojuist besproken met een van de medewerkers van 
Rechtspraak Servicecentrum bericht ik u hierdoor dat ons 
kantoor geen strafzaken behandelt. Zowel gisteren als 
vandaag werden hier door  mails 
over ontvangen. 
 
Het vriendelijke verzoek om dit te corrigeren dan wel te 
blokkeren. 
 
Een vriendelijk verzoek om mij het bovenstaande te 
bevestigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
secretaresse 
 

 



voor deze:  
 
※ 
 

 
KvK:  
 
T:   
 
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:  2020 15:07 
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 ge 



Tweedelijns 
melding 2021 13:19 Advocaten Veiligheidsincident 

2021 13:19 
[GMT +1:00] 

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
 

 = 
secretaresse bij  

 

 
digitaal strafdossier 
verstrekt 

 
is geen 

strafrecht advocaat 
belt hier heel vaak 
over, vind het 
ondertussen wel heel 
erg slordig 

2022 14:46 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld 
en gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door 
gebruikers.  indien dit voorkomt dan moet dit gemeld 
worden bij betreffend parket. Zijn zijn verantwoordelijk 
voor de registratie van een eventueel datalek.  
  
 

2021 14:37 [GMT +1:00]   
Onderstaande doorgegeven.  
 

2021 12:53 [GMT +1:00]   
@RSC  
 
Dossier is verwijderd bij de verkeerde advocaat.  
 

2021 12:52 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM voor registreren juiste 
advocaat.  
 

2021 12:48 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 
Probleem loopt al zo lang en OM doet hier zo weinig aan. 
 

2021 09:44 [GMT +1:00]   
Als melding terugkomt van CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
naar KCC mag hij aangemeld worden bij OM.  
 

2021 19:49 [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 een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden 
in GPS.  
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden 
naar @om.nl 
  
 
betrokkenheid beeindigd 
 

2021 15:14 [GMT +1:00]   
Gebeld met  
 

2021 15:09 [GMT +1:00]   
@  kan momenteel niet uitbellen ivm ZZ lijn 
 

2021 13:24 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 
Collega  heeft opgemerkt dat onder het 
telefoonnummer van dit kantoor in het verleden veel 
meldingen binnen zijn gekomen. 
Wellicht dat dit extra onder de aandacht kan worden 



gebracht (gerecht / OM)?  
Dank. 
 

2021 13:19 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 
 
 
 
belt hier heel vaak over, vindt het ondertussen wel heel 
erg slordig 

Tweedelijns 
melding 2021 13:28 Advocaten Veiligheidsincident 

2021 13:28 
[GMT +1:00]  

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

 
Naam advocaat: 

 
BAR-nummer:  

2021 12:55 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2021 16:37 [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 lokale beheerder om 
contact op te nemen met de griffie om de juiste advocaat 
te koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek(Rechtbank 
Gelderland) @rechtspraak.nl> 
 

2021 13:40 [GMT +1:00]   



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

2021 13:28 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 

Tweedelijns 
melding 2021- 10:24 Advocaten Veiligheidsincident 

2021 10:24 
[GMT +1:00]  

 
 

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

 
Naam 
advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2022 14:25 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
Melding wordt afgesloten aan ZM zijde. Melding aan OM 
zijde mag afgesloten worden 
 

2021 14:36 [GMT +1:00]   
Onderstaande doorgegeven.  
 

-2021 13:10 [GMT +1:00]   
@RSC, graag terugkoppelen aan de advocaat  
 

2021 13:07 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2021 16:41 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2021 16:34 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM en gerouteerd naar 
mijnstrafdossier. 
 

2021 16:31 [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 Tekst voor e-mailbericht naar 
@om.nl: 

 
2021 10:57 [GMT +1:00]   

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

2021 10:28 [GMT +1:00]  
  

Vermoedelijk is deze zaak overgenomen door een andere 
advocaat waarbij het OM de verkeerde procesadvocaat 
heeft toegevoegd.  behandelt 
geen strafzaken. (N.B. Ik kan niet in de dossierboom 
kijken, daarom kan ik niet zien welke advocaat het wel 
moet zijn.) 
 

2021 10:24 [GMT +1:00]  



  
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden.  

Tweedelijns 
melding 2021  14:05 

Professionele 
partijen - 
overig Serviceverzoek 

2021 14:05 
[GMT +1:00]  

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

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  
 

 is 
aan het dossier 
gekoppeld, maar heeft 
hier niks mee aan te 
maken. 

2021 11:21 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
 

2021 16:28 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technische herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
  
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld.  
Een e-mailbericht verzonden 
naar @om.nl 
 
  
  
 
  
 
  
 

2021 09:20 [GMT +1:00]   



@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 
@  
Het betreft  
 
Ter volledigheid zie hieronder een recente notificatiemail 
naar deze advocaat toe. 
 

2021 09:19 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2021 9:16 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

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

 
 

 
Legal assistant 
 
T    
E    
 
Van:  @rechtspraak.nl 
Datum:  2021 om 15:07:18 CET 
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. 
 



This email may contain information which is privileged or 
confidential. If you have received this email in error, 
please notify me immediately by email or telephone and 
delete the email without copying or disclosing its 
contents to any other person.  

 is a trade name of  
 (Trade Register no. ). 

The general terms and conditions of  
, which stipulate a limitation of liability, the 

applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of 
the district court in , are applicable to all work 
performed. The general terms and conditions are 
available upon request. 
 

2021 16:15 [GMT +1:00]   
Hier gebeurd iets raars.  BAR-nummer:  is  

 en niet . Deze betrokkenheid 
is reeds per vandaag beëindigd.  
 
Tevens was  gekoppeld met Bar 
nummer  Deze betrokkenheid is reeds per 
vandaag beëindigd 
 
Ik zie geen   gekoppeld.  
 
Graag navragen op welke advocaat deze melding 
betrekking heeft. Daarna mag de melding terug op onze 
groep worden gezet. 
 

2021 15:24 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF Helaas 



Tweedelijns 
melding 2021  15:58 Advocaten Veiligheidsincident 

2021 15:58 
[GMT +1:00] 

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

 
 

 

 
strafdossier mail 
ontvangen 
Is deze mail wel voor 
haar bedoeld? 

2021 16:41 [GMT +1:00]   
#Niet gebruikelijk is om haar terug te bellen# 
Er is voor gezorgd dat het ontkoppelt is, en het is in orde 
gebracht. 
 

2021 13:41 [GMT +1:00]   
Klant op de hoogte gebracht 
 

2021 11:16 [GMT +1:00]   
@KCC, graag doorzetten naar her RSC om te sluiten. 
 

2021 11:16 [GMT +1:00]   
Het dossier is gearchiveerd. 
 

2021 17:02 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden 
in GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden 
aan @om.nl 
 

2021 16:56 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 



 
Link:  
 

2021 16:01 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2021 15:58 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet waarschijnlijk verwijderd worden. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken
Document 96

RSC meldingen 376 - 390



Tweedelijn
s melding 2021  9:33 

Rechtzoekende
n Vraag 

2021 09:33 [GMT +1:00] 
  

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

BAR-nummer:  
 
Ik kreeg een notificatiemail met 
de kenmerken:  

 In ieder geval 
behandel ik geen strafzaken, dus 
deze zaak is verkeerd 
doorgestuurd. 

2021 13:42 [GMT +1:00]   
Melding afgemeld, advocaat verwijderd  
 

2021 10:21 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC 
om te sluiten. 
 

2021 12:24 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 10:58 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
@ FB - straf Zowel in gps als i mijn strafdossier is bestaande 
advocaat gekoppeld. (geen stelbrief). 
 

2021 09:33 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 2021 11:25 Advocaten Vraag 

2021 11:25 [GMT +1:00] 
  

medewerkster  
 

gaat over:  
parketnummer  
namens advocaat:  

 
verzoek: nogmaals herzenden 
dossier 
mw heeft een bericht van de 
rechtbank dat op  het dossier 
is herzonden... 

2021 12:36 [GMT +1:00]   
Slachtofferloket, mailen zegt het OM, de advocaat die de 
stukken heeft gekregen is van de verdachte, maar advocaat van 
het slachtoffer moet hem opvragen via Slachtofferloket 
 
Mevr. gebeld, zij neemt contact op met het slachtofferloket. 
Melding sluiten 
 

2021 12:00 [GMT +1:00]   
  is gesteld, dus 

opnieuw verstrekt. 
 
 

 zit niet in GPS, maar 
heeft in december wel het dossier gekregen en gedownload. 
Maar deze is niet meer gesteld. 
 

2021 11:25 [GMT +1:00]   
@   
- in het verstrekkingsportaal staan 2 advocaten genoemd; de 
advocaat van de aanmelder en  

 
- er is sprake van een slachtoffer; is meneer advocaat van deze 
persoon? 
- mijn GPS werkt niet> kan niet zien van wie de stelbrief is 
- er is geen haast bij... als het morgen geregeld is is het mooi 
- graag terugkoppelen aan aanmelder 



Tweedelijn
s melding 2021  12:47 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 12:47 [GMT +1:00] 
  

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

2021 10:55 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

2021 07:39 [GMT +1:00]   
Routering: 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Op verzoek van  
 

2021 07:36 [GMT +1:00]   
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   
 

 
  
 

2021 07:59 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 07:40 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

2021 16:56 [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 
 

2021 15:35 [GMT +1:00]   
Gebeld, doorgegeven aan  
 

2021 13:24 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

2021 12:47 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Bovengenoemde advocaat doet geen strafrecht. 



Tweedelijn
s melding 2021  13:05 

Rechtbank 
Noord-Holland 

Veiligheidsinciden
t 

2021 13:05 [GMT +1:00] 
  

Op welke locatie en kamer zit je? 
- RB N-H 
 
Parketnummer 
-  
 
Zittingsdatum 
-  2021 13:00 
 
Volgnummer van de zitting 
-  
 
Volgnummer van de zaak 
-  
 
Forum zitting 
-  
 
Naam verdachte 
-  
 
Naam scherm 
- Raadplegen 
 
Probleembeschrijving 
- In de zaak 

 zit een verkeerd document in 
de dossierboom. 
 
Dit document ziet op een andere 
verdachte, zijnde 

 
 
Nummer document:  
Naam document:  

. 

2021 08:11 [GMT +1:00]   
Bericht van OM: 
 
Toelichting afhandeling:  
Het document met DMS - nummer  hebben we 
verwijderd uit GPS. 
 

2021 16:09 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2021 15:50 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

-2021 12:02 [GMT +1:00]   
Datalek 
 
Gaarne via servicedesk OM incl. bijlage  (indien aanwezig) 
routeren naar GPS-AB (daarna naar DIVOS om het document uit 
DIVOS te laten verwijderen) 
  
  
Analyse IVO Rechtspraak |  d.d. 2021 
 
Gaarne document verwijderen: Nummer document:  
Naam document:  
 

-2021 13:09 [GMT +1:00]   
Routering:  
Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  en 

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

 



 
Graag dit document verwijderen 
uit GPS én DIVOS. 
 
Vanaf welk moment speelt het 
probleem? 
-  2021 13:00 
 
Zijn er uitwijkmogelijkheden? 
- Niet van toepassing 
 
Hebben collega's hier ook last 
van? 
- Niet van toepassing 



Tweedelijn
s melding 2021  16:27 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 16:27 [GMT +1:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  
 
Mail no replay mijn 
strafdossier. ik doe geen 
strafzaken.  
e-mailadres   

2021 08:45 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC 
om te sluiten. 
 

2021 17:41 [GMT +1:00]   
Het gaat hier om een OM datalek veroorzaakt door 
gebruiker  
  
Deze Topdeskmelding gerouteerd worden naar Team Beheer 
Mijn strafdossier zodat er een technische herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technische herstel kan het incident worden 
gesloten en/ of door RSC terugkoppeling aan advocaat. 
  
Ik heb de volgende handelingen verricht: 
Het abonnement van de advocaat was door de gebruiker reeds 
beëindigd in GPS, de gebruiker heeft ook al de juiste advocaat 
gevoegd 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2021 07:56 [GMT +1:00]   
routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF. 
 

 zojuist op de hoogte gebracht over deze 
melding.  
 

2021 16:40 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

2021 16:27 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Datalek, ik doe geen strafzaken.  



Tweedelijn
s melding 2021 12:56 

Rechtbank 
Limburg 

Veiligheidsinciden
t 

2021 12:56 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
Datalek verkeerde, advocaat 
notificatiemail gehad.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:   

 

2021 11:29 [GMT +2:00]   
Afhandeling OM ook ontvangen 
 

2021 07:53 [GMT +1:00]   
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Advocaat is bij het dossier verwijderd.  
Melding is doorgezet naar de Servicedesk van het OM  naar het 
lokaal parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden 
in GPS. 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 11:22 [GMT +1:00]   
Advocaat bij dossier verwijderd. 
 

2021 16:08 [GMT +1:00]   
Bericht OM:  
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 16:01 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 08:26 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 



Link: 
 

 
2021 16:57 [GMT +1:00]   

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

2021 12:56 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Aangegeven dat het direct aangepakt wordt maar dat het soms 
2 weken kan duren voor het OM het verwerkt heeft. 



Eerstelijns 
melding 2021 15:53 Advocaten Vraag 

2021 15:53 [GMT +1:00] 
  

Hoe kan het dat ik nog geen 
dossier in Mijn Strafdossier zie 
staan? 
mevrouw belde dat  

 parket 
nr  heeft 
overgenomen van  

 
Om heeft de stukken 
hergezonden en aangegeven dat 
ze dat naar  
hebben gedaan  

2021 16:52 [GMT +1:00]   
Gebeld met kantoor > dossier is nu wel zichtbaar. 
 

2021 16:12 [GMT +1:00]   
@dokk, graag advocaat  

 is  
  

 
laten verwijderen uit mijn strafdossier, Dit is de vorige advocaat 
en die hoeft dit niet meer op zijn naam te hebben staan. Er 
waren eerst wat problemen met het ontvangen van de stukken 
voor  na herzenden is het wel 
ontvangen door de juiste advocaat. Ik heb mevrouw teruggebeld 
en ze kan de stukken inderdaad inzien.  
 

2021 15:53 [GMT +1:00]   
parketnr. staat nog op naam van de "vorige" advocaat, dus is 
niet juist gekoppeld, terugverwezen naar OM  

 

 
is  
 

 

 
Er zijn een aantal mogelijkheden waarom de advocaat geen 
dossier heeft gekregen in Mijn Strafdossier: 
 
Kijk in GPS om te zien wat er niet goed gaat. Hieronder vind je 3 
van de meest voorkomende oorzaken 
 
1. Advocaat is nog niet gekoppeld aan de zaak in GPS. 
        - geen stelbrief gestuurd. 
        - Verkeerde advocaat gekoppeld door OM/RB. 
        - Geen vinkje bij de dig. Verstrekken 
 
 



2. In GPS wordt er ''Regie op Dossier gehouden. 
 
3. Het is een Compas zaak. 



Tweedelijn
s melding 2021  11:17 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 11:17 [GMT +1:00] 
 

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

 
BAR-nummer:  

-2021 15:53 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
 
In de zaak met parketnummer is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat geregistreerd 
waardoor processtukken naar de verkeerde advocaat zijn 
verzonden   
 

 
2021 09:53 [GMT +1:00]   

Gebeld, kreeg  ik heb het doorgegeven. Ik heb het 
gecheckt, Hij hangt niet meer aan die strafzaak. Melding sluiten 
 

2021 17:08 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd,. Graag doorzetten naar het RSC 
om te sluiten. 
 

2021 13:44 [GMT +1:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 13:39 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM. 
 

2021 16:29 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  



Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 11:54 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 11:17 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 2021  12:00 

Rechtzoekende
n 

Veiligheidsinciden
t 

2021 12:00 [GMT +1:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  

2022 14:48 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek.  
  
 

-2022 14:42 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek.  
  
 

2021 16:37 [GMT +1:00]   
terugkoppeling naar de klant 
 

-2021 15:36 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC 
om te sluiten. 
 

2021 14:03 [GMT +1:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer . 
 

-2021 14:02 [GMT +1:00]   
Bericht OM:  
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 



2021 13:56 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het DVOM.  
 

-2021 16:48 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

2021 15:00 [GMT +1:00]   
Melding doorgegeven aan   
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 12:07 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

2021 12:00 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. Advocaat met 
barnummer  moet verwijderd worden en de advocaat 
met barnummer  van bijgevoegd knipsel moet worden 
toegevoegd als procesadvocaat. 



Tweedelijn
s melding 2021 15:34 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 16:17 [GMT +1:00] 
  

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

 Dit is het barnummer van 
 van 

 is dat niet bekend 
 

2021 15:34 [GMT +1:00] 
  

Advocatenkantoor krijgt 
notificatie mail binnen op naam 
van verkeerde advocaat. De 
genoemde advocaat werkt niet 
meer bij dit kantoor gaat om  

  
 en de advocaat die niet 

juist genoemd word is   
 

 

-2022 14:49 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek. 
 

-2021 13:58 [GMT +1:00]   
Telefonisch doorgeven aan een collega's  
 

2021 13:56 [GMT +1:00]   
Mailen lukt niet er staat geen mail adres in de melding.  
 

2021 10:28 [GMT +1:00]   
concept: 
U heeft contact met ons opgenomen omdat u ten onrechte aan 
een strafdossier (parketnummer:  was 
gekoppeld. Hierbij laat ik u weten dat u niet langer aan de dit 
dossier bent gekoppeld. 
 
Ik verwacht dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.  
 

2021 15:53 [GMT +1:00]   
Mail van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

2021 15:38 [GMT +1:00]   
@KC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

2021 15:34 [GMT +1:00]   
Aangemeld DVOM 
 

-2021 09:10 [GMT +1:00]   



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

2021 08:49 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 
melding doorgegeven aan   
 

2021 16:29 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

2021 16:17 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 2021  10:01 

Rechtbank 
Limburg 

Veiligheidsinciden
t 

2021 10:01 [GMT +1:00] 
  

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

2021 11:30 [GMT +1:00]   
Dit is gemeld bij melding  en wordt daar verder 
opgepakt. 
 

2021 17:06 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl  
 
Ik heb het idee dat deze 2021 ook al gemeld is door  

 maar beter 2x dan helemaal niet :) 
 

2021 16:48 [GMT +1:00]   
 een skype berichtje gestuurd 

 
2021 10:10 [GMT +1:00]   

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

2021 10:01 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden.  



Tweedelijn
s melding 2021 9:48 Advocaten Vraag 

2021 09:48 [GMT +1:00] 
  

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

2021 13:43 [GMT +1:00]   
Gebeld, zaak is gearchiveerd, u bent ontkoppeld. Voicemail 
ingesproken 
 

2021 11:38 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC 
om melding te sluiten. 
 

2021 12:55 [GMT +1:00]   
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 in GPS 
Een e-mailbericht verzonden naar @om.nl 
 

2021 10:39 [GMT +1:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 09:52 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 09:48 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 2021  9:09 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 09:09 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Parketnummer is wel een dosiier 
van meneer maar document brief 

2021 Staat onder kopje  
Correspondentie is van iemand 
anders en hoort niet bij dit 
dossier.  

2022 14:35 [GMT +1:00]   
Melding wordt afgesloten aan ZM zijde. Melding aan OM zijde 
mag afgesloten worden 
 

2021 14:31 [GMT +1:00]   
Advocaat gebeld, is in orde zo , dank voor het aanpassen. 
 

2021 11:52 [GMT +1:00]   
Document is verwijderd en kan niet meer door advocaat 
gedownload worden. 
 

2021 16:24 [GMT +1:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2021 16:10 [GMT +1:00]   
Aangemeld DVOM 
 

2021 14:50 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
om het dossier te checken: 
map  Correspondentie met Dmsnummer:  Brief 

 d.d. 2021. 
 
Het document  in de map  Correspondentie 
met Dmsnummer:  Brief  d.d. 
2021 
is een reservering telehoren behorend bij een ander parketnr, 
nl.  
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 



-2021 11:57 [GMT +1:00]   
Het document  in de map  Correspondentie 
met Dmsnummer:  Brief  d.d. 
2021 
is een reservering telehoren behorend bij parketnr 

 
 

2021 09:29 [GMT +1:00]   
Alle functioneel beheerders gebeld, geeen gehoor, ze zitten 
waarschijnlijk in een vergadering.  
 

2021 09:25 [GMT +1:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 09:17 [GMT +1:00]   
@KCCIVO: Graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

2021 09:09 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De brief moet 
verwijderd worden, advocaat moet bij dit parketnummer blijven 
staan! 



Tweedelijn
s melding 2021  14:35 

Openbaar 
Ministerie (OM) 

Veiligheidsinciden
t 

2021 14:35 [GMT +1:00] 
  

 Verzoek van OM aan IVO 
Rechtspraak KCC:  
. 
 
Gegevens OM melding:  
Meldingnummer:  

 
Soort melding: Storing 
Categorie: GPS 
Subcategorie: Beoordelen_Prev 
Prioriteit: P4 
 
Contactgegevens OM Aanmelder:  
Naam:  
Windows gebruikersnaam: 

 
Telefoonnummer vast: 

 
Mobiel nummer:  
E-mail adres: 

@om.nl 
OM onderdeel: Functioneel 
Parket 
Afdeling: Milieu Rotterdam 
 
Samenvatting melding: 
Schermnummer 
-  
 
Zaaknummer(s) 
-  
 
Sjabloon kiezen 
- Geen sjabloon gebruiken 
 
Menu/Werkbak 

2021 13:40 [GMT +1:00]   
OM Gebeld, het is in de melding gezet, melding sluiten 

  
 

2021 11:35 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier  is gearchiveerd voor de advocaat 
met BARNummer  Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

2021 15:53 [GMT +1:00]   
KCC,  
 
Deze melding is een datalek geconstateerd en herstelt door OM 
nu moet het alleen uit het voorportaal worden verwijderen. 
Gaarne melding doorzetten naar Team Beheer Mijn strafdossier 
 voor technisch herstel.  
 

2021 15:14 [GMT +1:00]   
Melding doorgegeven aan   
 

2021 15:08 [GMT +1:00]   
OM vraagt voor een status update. @  kan jij 
functioneel beheer inlichten? Ik zal doorgeven dat de melding in 
behandeling is bij functioneel beheer. 
 
Gerelateerde melding OM:  
 
Omschrijving: 
Documenten verstrekt aan foutieve advocaat 
 
Recent verzoek aan u: 
Goedendag, Is er een status bekend van deze melding? 
 

2021 14:35 [GMT +1:00]   
Routering: KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  



- Ad-hoc 
 
Werkproces 
- Digitaal verstrekte documenten 
 
Processtap 
- Geen 
 
Omschrijving 
- In deze zaak is per abuis een 
foutieve raadsman  
geregistreerd. De fout is erg snel 
gezien, waardoor er gelukkig 
maar één 
voorgeleidingsdocument 
verstrekt is. De vordering tot 
inbewaringstelling is direct aan 
de foutieve raadsman verstrekt, 
waardoor er sprake is van een 
datalek. 
 
Er is direct contact opgenomen 
met de advocaat, maar die kan de 
zaak niet verwijderen uit het 
advocatenportaal, dat is geen 
optie. Dit kan enkel via IVO 
Rechtspraak, waar wij geen direct 
contact mee mogen leggen. 
 
Gewenste oplossing 
- Contact opnemen met IVO 
Rechtspraak om het document te 
verwijderen uit het 
advocatenportaal van  

 
 
  



Tweedelijn
s melding 2021  15:30 Advocaten 

Veiligheidsinciden
t 

2021 15:30 [GMT +1:00] 
  

Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
Er is een mail gestuurd inzake een 
strafdossier naar adv.  

, tnv onderstaande 
advocaat, deze is gestopt als 
advocaat dus is niet meer actief.  

 weet niet wat 
voor zaak het is, want hij kan dat 
niet inzien, hij zou dit wel graag 
willen weten natuurlijk het a nr 
van  is  

 
 
onderstaand is dus de niet meer 
werkzame advocaatL 
Parketnummer:   
Naam advocaat:   
BAR-nummer:   

2022 14:53 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Zaak is inmiddels verder. Juiste advocaat is gekoppeld. Tevens 
moet dit gemeld worden bij betreffend parktet. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het registreren van dit datalek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
  
 

2021 10:14 [GMT +1:00]   
Advocaat is verwijderd bij dossier. 
 

2021 08:32 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2021 08:21 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij het OM.  
 

2021 17:13 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 



 
2021 16:42 [GMT +1:00]   

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 16:10 [GMT +1:00]   
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

2021 16:10 [GMT +1:00]   
Deze onderstaande is dus niet meer werkzaam als advocaat, 
mag verwijderd worden 
Parketnummer:   
Naam advocaat:   
BAR-nummer:   
 

2021 15:30 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken
Document 97

RSC meldingen 391 - 405



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:41 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 10:41 [GMT +1:00]  
  

LET OP MEVROUW HEEFT AL MEERDERE 
MALEN GEBELD HIEROVER. 
Zie ook :  en 

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

2021 13:44 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om de melding te sluiten. 
 

2021 09:44 [GMT +1:00]   
#melding gezien door RSC/Kwaliteit-monitoren meldingen; 
op dit moment geen actie nodig vanuit RSC 
 

2021 16:36 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technische herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
Graag uitzoeken waarom deze advocaat nog telkens 
gekoppeld kan worden. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Er is contact opgenomen met functioneel beheer van 
Amsterdam (via mail, men is al naar huis) om de strafgriffie 
de juiste advocaat te laten koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar 

@rechtbank.amsterdam.nl 
 

2021 11:39 [GMT +1:00]   
Melding via skype doorgegeven aan  
telefonisch niet bereikbaar.  
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 

2021 10:53 [GMT +1:00]   
@KCC IVO graag extra aandacht hiervoor. (Zie ook 
meldingsnummers hierboven) nog niet opgelost.  
 
Doorzetten naar  FB - OM  



 
2021 10:41 [GMT +1:00]   

 heeft al meerdere malen gebeld, er 
blijft een mail komen naar  dat er een strafdossier 
klaar staat, mij hij is geen strafadvocaat.  
Svp verder kijken 
 
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
14:38 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 14:38 [GMT +1:00] 
  

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

-2021 13:45 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om de melding te sluiten. 
 

-2021 16:43 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in 
GPS.  
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden 
aan @om.nl 
 

2021 14:51 [GMT +1:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 14:41 [GMT +1:00]   
@kcc/ivo Graag routeren naar KW-FB-STRAF 
 

2021 14:38 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
17:22 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 17:22 [GMT +1:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  
 
 
melding voor een strafdossier gekregen, 
mijnheer doet geen strafzaken. 

2021 11:58 [GMT +1:00]   
Onderstaande telefonisch doorgegeven. 
 

2021 08:12 [GMT +1:00]   
Afhandelingsmail OM ontvangen. 
 
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker  een verkeerde advocaat 
geregistreerd waardoor processtukken naar de verkeerde 
advocaat zijn verzonden   
 

 
2021 10:30 [GMT +1:00]   

Bericht OM:  
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2021 09:47 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

2021 09:42 [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 
 

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

 
 

2021 17:29 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO Graag doorzetten naar KW-FB-STRAF. 
 

2021 17:22 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
16:45 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 16:45 [GMT +1:00]  
  

Parketnummer:  
Toebedeeld aan foute 
advocaat/advocatenkantoor. Zaak is niet 
bij ons bekend.   
De zaak staat in ons portaal. Is foutief 
toebedeeld aan  

 
 

 
Mogelijk moet hoort de zaak thuis bij een 
ander kantoor/advocaat  

  

2022 17:11 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Deze melding is aan de IVO kant al lang gesloten. Dat was 
aan de OM kant nog niet gebeurd. Daarom sluiten we deze 
melding.  
  
 

2021 15:01 [GMT +2:00]   
Gebeld en doorgegeven.  
 

2021 14:44 [GMT +2:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet naar jullie teruggezet. 
 

2021 14:22 [GMT +1:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2021 13:53 [GMT +1:00]   
Aangemeld bij DVOM. Na afmelding van DVOM mag de 
melding naar RSC om hem te sluiten.  
 

2021 13:41 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om de melding te sluiten. 
 

2021 19:28 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 



parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in 
GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS (al op 

2021) 
De juiste advocaat is gekoppeld (al op 2021) 
Een e-mailbericht verzonden 
aan @om.nl 
 

2021 17:29 [GMT +1:00]   
FB gebeld. 
 

2021 16:55 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: 
graag Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 16:47 [GMT +1:00]   
@ , Zaak foutief gekoppeld. Graag dit verder 
uitzoeken/doorzetten ter correctie en melding datalek.  
 

2021 16:45 [GMT +1:00]   
We gaan dit verder oppakken. Indien nodig nemen wij nog 
contactop.  



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:29 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 10:34 [GMT +1:00]  
  

In de zaak met  is een 
stelbrief van een andere advocaat 
toegevoegd.  
 

  

 
2021 10:29 [GMT +1:00] ,:  

Sender: 

Date sent:  2021 10:25 AM 
To: @rechtspraak.nl" 

@rechtspraak.nl> 
Subject:  
 
※ 

 
png 

 
※ 

 
png 

 
※ 

 
png 

 
※ 

 
png 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat 
 

2021 13:21 [GMT +1:00]   
@KCC,  documennt is verwijderd uit  in DIVOS 
en MijnStrafDossier. Graag doorzetten naar het RSC om te 
sluiten. 
 

2021 16:42 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat. 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat het document bij de juiste zaak gescand kan 
worden in GPS.  
 
Betreft een verkeerd gescand document! 
Bij  is een document in het dossier 
van  terecht gekomen (map  
Correspondentie): 
Documentnaam:stelbrief  
Auteur:  
Documenttype:  - Stelbrief (OM) 
Laatst bewerkt: 2021 09:03 
Status document:DEFINITIEF 
Vertrouwelijk:OPENBAAR 
Dmsnummer:  
          
De volgende handelingen zijn verricht: 
Een e-mailbericht verzonden 
aan @om.nl  
 

2021 11:23 [GMT +1:00]   
Gebeld met FB  Melding wordt 
gerouteerd naar KW-UTRECHT-FB-STRAF. 
 

2021 11:20 [GMT +1:00]   
Heb je gebeld met FB straf? Ook moet je het soort melding 



Deze mail is afkomstig van  
 De informatie 

opgenomen in dit bericht kan 
vertrouwelijk zijn en is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde. Indien u 
dit bericht onterecht ontvangt, wordt u 
verzocht de inhoud niet te gebruiken en 
de afzender direct te informeren door het 
bericht te retourneren. 
 
You have received a mail from  

 The information 
contained in this message may be 
confidential and is intended to be 
exclusively for the addressee. Should you 
receive this message unintentionally, 
please do not use the contents herein and 
notify the sender immediately by return e-
mail. 
 

 

 
 
Tel:  (Maandag, dinsdag en 
donderdag van 10:00 tot 12:00 uur) 
 
Fax:  

even aanpassen zie ook het . 
 

2021 11:13 [GMT +1:00]   
Routering : KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2021 10:34 [GMT +1:00]   
@  Graag deze melding doorzetten. Dank je wel.  



Tweedelijn
s melding 

2021  
17:59 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 17:59 [GMT +1:00]  
  

 Strafrecht not. mail 
 maar ik doe helemaal geen strafzaken 

??, kunt u dit rechtzetten en nagaan en 
mij terug koppelen?? 

-2021 13:47 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om de melding te sluiten. 
 

2021 16:14 [GMT +1:00]   
Graag probleem aanmaken, incident is verholpen. 
 

2021 16:03 [GMT +1:00]   
@  Kunnen jullie dit toevallig uitzoeken? Of is dit 
gewoon niet mogelijk? 
 

2021 16:30 [GMT +1:00]   
KCC 
 
De advocaten die in GPS staan worden via een batch 
verzonden vanuit IVO/LDCR.  Graag de melding daar naar 
toe sturen met de vraag of in de batch ook niet straf 
advocaten zitten.  
 
Dit was een datalek dat door gebruiker  
vandaag is gecorrigeerd.  
 

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

 
 

2021 18:18 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO, kunnen jullie dit mogelijke datalek even 
onderzoeken en terugkoppelen? 
 

2021 18:16 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2021 6:01 PM 
To: @rechtspraak.nl" @rechtspraak.nl> 
Subject:  



 
Geachte heer, 
 
Zoals zojuist besproken, zend ik u hierbij onderstaande e-
mail die ik zojuist ontving. Als ook aangegeven in ons 
telefoongesprek, ben ik geen strafrechtadvocaat. Ik heb dan 
ook het idee dat deze e-mail per vergissing aan mij is 
toegezonden. Overigens heb ik het dossier nog niet kunnen 
bekijken omdat ik vanuit huis werk en thuis wel beschik 
over mijn advocatenpas maar niet over de reader. 
 
Graag hoor ik of inderdaad sprake is van een vergissing. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Advocaat | Counsel 
 
T  
M  
E  
 

 
 

 
 

T  
F  

 | LinkedIn | Twitter 
 
From: @rechtspraak.nl < @rechtspraak.nl> 
Sent:  2021 17:34 
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 e-mail message is intended exclusively for the 
addressee or addressees. If the e-mail was sent to you by 
mistake, would you please contact us immediately by e-mail 
at  In that case, we also 
request that you destroy the e-mail and that you neither 
use the contents nor disclose them in any manner to third 
parties, because the message may contain confidential 
information which is protected by professional secrecy. 



 
To learn more on how we may process your personal data, 
please find our Privacy Statement here 

 
 
The public limit 



Tweedelijn
s melding 2021 8:40 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 08:40 [GMT +1:00]  
  

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

2021 13:00 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om de melding te sluiten. 
 

2021 15:09 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of 
door RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in 
GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden 
aan @om.nl 
 

2021 09:08 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

2021 09:04 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 
Verstrekken Afschriften aan Advocatuur (minjus.nl) 
 

2021 08:40 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:05 

Rechtzoekende
n 

Veiligheidsincide
nt 

2021 10:05 [GMT +1:00]  
  

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

2021 12:59 [GMT +1:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het 
RSC om de melding te sluiten. 
 

2021 15:03 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in 
GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden 
aan @om.nl 
 

2021 13:18 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering (onderscheid te herkennen aan het 
parketnummer, zie plaatje): 
- Routering datalek 1 (parketnummers die niet met  

 en beginnen): KW-UTRECHT-FB-STRAF (Altijd FB 
bellen) -  op de hoogte gesteld 
 

2021 10:36 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 

2021 10:05 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
12:08 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 12:08 [GMT +1:00]  
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer: Heeft hij nog niet, volgende 
maand wordt hij beëdigd. 
 

 mail strafdossier verstrekt, 
niet voor mij  
Nog nieuw beëindigd, net  
 
 
 
Datalek.  

2021 15:42 [GMT +1:00]   
De secretaresse gesproken een aangeven dat: 
 

 met nummer  is vandaag per 
abuis  opgevoerd en vandaag beëindigd is.  
 

2021 15:26 [GMT +1:00]   
Navraag gedaan bij mijn collega: 
 
Onderstaande advocaat moet beeindigd worden dus 
onderstaande is juist. 
1)  met nummer  is vandaag per 
abuis  opgevoerd en vandaag beëindigd. 
 

2021 15:00 [GMT +1:00]   
Dit is me niet duidelijk:  
 
1)  met nummer  is vandaag per 
abuis  opgevoerd en vandaag beëindigd.  
2)  met nummer  is vervolgens vandaag 
opgevoerd, als correctie op de eerste. Deze is nog actief.  
 
Volgende de opmerking hieronder dient  2) nu OOK 
beëindigd te worden? Dus hebben we 2x een datalek? 
 

2021 14:20 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

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

 heeft wel een A-nummer.   onterecht 
gekoppeld aan deze zaak.  



 
BAR-nummer  
 
bovenstaande A nummer was juist. De advocaat  

 die moet beeindigd worden. 
 

2021 12:17 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 

2021 12:08 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 
 
Melding Datalek maken. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
11:40 

Rechtzoekende
n 

Veiligheidsincide
nt 

2021 11:40 [GMT +1:00]  
  

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

 
BAR-nummer:  

2021 11:37 [GMT +1:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

2021 11:37 [GMT +1:00]   
Dossier  is gearchiveerd voor advocaat met 
BAR nummer    
 

2021 11:07 [GMT +1:00]   
@LFB Straf:  moet inderdaad ontkoppeld worden. 
 

2021 17:56 [GMT +1:00]   
@KCC,  parketnummer is nu alleen aan  gekoppeld 
en niet aan  Is het de bedoeling om  te 
ontkoppelen? Graag doorzetten naar het RSC. 
 

-2021 13:10 [GMT +1:00]   
Routering: 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

2021 11:45 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO Graag routeren naar Classic-MIJN-STRAFDOSSIER 
 

2021 11:40 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 

2021  
10:27 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 10:27 [GMT +1:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  
 
mw doet nooit strafrecht 

2021 16:40 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
gebruiker op de hoogte gebracht mbt de verkeerde 
raadsman  
  
 

2021 11:02 [GMT +1:00]   
@KCC, moest zijn  Dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar het RSC om melding te sluiten.  
 

2021 09:09 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 
 

2021 08:52 [GMT +1:00]   
Het betreft parketnummer  
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in 
GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat was al beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat was al gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden 



aan @om.nl 
 

2021 08:18 [GMT +1:00]   
 telefonisch ingelicht.  

 
KW-UTRECHT-FB-STRAF. 
 
Link: 

 
 

2021 07:56 [GMT +1:00]   
FB is nog offline, zo proberen te bellen.  
 

2021 10:50 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzeten naar LFB Straf. 
 
LFB Straf: Dossier verwijderen uit MS en GPS bij deze 
advocaat 
 

2021 10:49 [GMT +1:00]   
  

 
2021 10:27 [GMT +1:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 2021-  11:16 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 11:16 [GMT +1:00]  
  

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

2021 13:47 [GMT +1:00]   
 

 
Ik heb  bij ons uit het systeem verwijderd. 
 

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

 
2021 11:49 [GMT +1:00]   
 RSC - Mijn Strafdossier hoger beroep & NIAS 

 
2021 17:02 [GMT +1:00]   

Hoger beroepzaken van Hof Den Haag (te herkennen aan 
parketnummers beginnen met (####-##))moeten via 
het GOS aldaar lopen. Dit is van het OM. Het RSC heeft 
hiervan de contactgegevens. 
 

2021 16:46 [GMT +1:00]   
Niet voor lokaal functioneel beheer! 
Deze moet RSC medewerker en die neemt contact op met 
de griffie met het verzoek om het strafdossier naar de juiste 
advocaat te versturen 
 

2021 11:39 [GMT +1:00]   
KW-HOF-STRAF 
 

 
 

2021 11:21 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 

 
 

2021 11:16 [GMT +1:00]   
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 



Tweedelijn
s melding 2021  11:51 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 11:51 [GMT +1:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
NB als ik in LAT de naam  invoer, dan 
wordt deze advocaat niet gevonden, maar 
alleen  

 
BAR-nummer  

2022 14:37 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door 
gebruikers.  indien dit voorkomt dan moet dit gemeld 
worden bij betreffend parket. Zijn zijn verantwoordelijk 
voor de registratie van een eventueel datalek.  
  
 

2021 11:08 [GMT +1:00]   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. Dossier 
is gearchiveerd voor  
 

2021 16:27 [GMT +1:00]   
Mail OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 
 

2021 15:08 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in 
GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
Een e-mailbericht verzonden 
aan i @om.nl  
 



2021 09:41 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
1e   ingelicht  
 

2021 12:08 [GMT +1:00]   
aan aanmelder: 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vanmorgen 
bevestig ik u hierbij dat u melding heeft gemaakt van een 
onterechte toezending van een notificatie waarmee u 
toegang kreeg tot een strafdossier. 
Ik heb de verantwoordelijke afdeling opdracht gegeven uw 
melding in onderzoek te nemen. 
 
Binnen zeer korte termijn krijgt u van mij, of van een van 
mijn collega's, een e-mail waarin wij verslag doen van het 
onderzoek. 
 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

2021 12:03 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

2021 11:51 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De 
advocaat moet verwijderd worden. 
 
mw wil per se een bevestiging van het feit dat zij ons het 
datalek heeft gemeld 



Tweedelijn
s melding 2021 14:17 

Gerechtshof 's-
Hertogenbosch 

Veiligheidsincide
nt 

2021 14:17 [GMT +1:00]  
  

Gegevens aanmelder: 
--------------------------------------------------- 
Username:  
Tel:  
Locatie:  
Kamer nr: 
Object ID: 
Boot time PC en Ivanti versie: 
 
Probleem beschrijving/Verzoek: 
--------------------------------------------------- 
Er is een  verkeerd stuk ingescand naar 
DIVOS OVD 
Verkeerde persoon en verkeerde zaak zijn 
gekoppeld, staat in de prullenbak geeft 
aanmelder aan 
 
Parketnummer:  
Documentnaam.  
Advocaat heeft het stuk al gedownload. 
 
Naam Advodaat . 
 
Ondernomen stappen: 
--------------------------------------------------- 
 
Uitvraagscript: 
--------------------------------------------------- 
Kabels gecontroleerd: 
Herstart: 
Werkt het op een andere PC: 

Uitwijkmogelijkheid: 
Heeft het eerder gewerkt: 

2021 13:53 [GMT +1:00]   
 en  zijn verwijderd uit OVD. 

 
2021 13:56 [GMT +1:00]   

Dit kunnen we niet graag naar de Divos OVD club 
 

2021 14:17 [GMT +1:00]   
Routering: KW-HOF-STRAF 
 

 



Vanaf welke datum speelt dit probleem: 
Hebben collega's dit probleem ook? 



Tweedelijn
s melding 

2021  
16:34 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

2021 16:34 [GMT +1:00] 
  

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

2022 14:40 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door 
gebruikers.  indien dit voorkomt dan moet dit gemeld 
worden bij betreffend parket. Zijn zijn verantwoordelijk 
voor de registratie van een eventueel datalek.  
  
 

2021 15:02 [GMT +2:00]   
Gezien dat het in  was heb ik besloten niet te bellen. 
ik meld m af 
 

2021 14:45 [GMT +2:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet naar jullie teruggezet. 
 

2021 10:47 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

2021 09:14 [GMT +1:00]   
Bericht van OM servicedesk: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  

 Bewaar dit nummer als referentie. 
 

2021 17:18 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn 
strafdossier zodat er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel kan het incident 
worden gesloten en/ of door RSC een terugkoppeling aan 
advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal 
parket zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in 
GPS. 



  
De volgende handelingen zijn verricht: 
 Het abonnement van de advocaat was al beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat was al gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden 
aan @om.nl 
 

2021 16:52 [GMT +1:00]   
Gebeld met FB om het datalek door te geven  
 

2021 16:42 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

2021 16:38 [GMT +1:00] ,:  
Sender:  
Date sent:  2021 4:34 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" 

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

 
Advocaat 
 

 
 

Tel.:  
Fax:  
E-mail:   
Website:   
 
※ 

.jpg 
 
DISCLAIMER: 



This e-mail and its attached files are confidential and may 
be legally privileged. If you are not the addressee, any 
disclosure, reproduction, copying, distribution, or other 
dissemination or use of this communication is strictly 
prohibited. If you have received this transmission in error 
please notify  immediately and then 
delete this e-mail and it's attached files.  
Advocaten does not accept liability for the correct and 
complete transmission of the information, nor for any delay 
or interruption of the transmission, nor for damages arising 
from the use of or reliance on the information. All e-mail 
messages addressed to, received or sent by  

 or it’s employees are deemed to be professional 
in nature. Accordingly, the sender or recipient of these 
messages agrees that they may be read by other employees 
than the official recipient or sender in order to ensure the 
continuity of work-related activities and allow supervision 
thereof. 
 
Van: @rechtspraak.nl 
[mailto @rechtspraak.nl] 
Verzonden:  2021 14:04 
Aan: l 
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 doss 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 98

RSC meldingen 406 - 420



Tweedelijns 
melding 2021- 11:04 

Gerechtshof 's-
Hertogenbosch Veiligheidsincident 

-2021 11:04 [GMT 
+1:00]   
Gegevens aanmelder: 
---------------------------------
------------------ 
Username:  
Tel:  
Locatie: 's-
Hertogenbosch 
Kamer nr: 
Object ID: 
Boot time PC en Ivanti 
versie: 
 
Probleem 
beschrijving/Verzoek: 
---------------------------------
------------------ 
Dossier binnengekomen 
in DIVOS OVD had het 
verkeerde document 
erin. Betreft een 
document "eerste 
aanleg". Het document 
is van Rb Limburg 
gestuurd naar Hof Den 
Bosch. 
 
Advocaat:  

 
Eerste aanleg nummer: 

 
Parketnummer: 

 
Document nummer: 

 
Document naam:  

 

-2022 14:41 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed 
 
Toelichting afhandeling: 
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek. 
 

-2021 16:05 [GMT +1:00]   
Bericht ontvangen OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie 
 

-2021 15:46 [GMT +1:00]   
Document is uit DIVOS/OVD en Mijn Strafdossier verwijderd.  
 
@KCC: graag een melding aanmaken bij OM/GPS om 
betreffende document ook te verwijderen uit de zaken. 
Parketnummer:  en  
Documentnummer:  
Documentnaam:  
 

-2021 13:15 [GMT +1:00]   
Routeren naar PPO-DIVOS: 
 
Document  hoort niet in het dossier. Graag 
verwijderen. 
 

-2021 12:40 [GMT +1:00]   
Zaak is niet in NIAS bekend. 
Daarnaast doet NIAS niets met documenten 1e aanleg. 
 
Ik snap niet waarom deze call naar ons is gerouteerd. 
Iets voor DIVOS? 
 



 
- Er is ook al contact 
geweest Rb Limburg 

-2021 11:52 [GMT +1:00]   
dit is OVD graag naar NIAS landelijk  
 

-2021 11:04 [GMT +1:00]   
Routering: KW-HOF-STRAF 
 

 



Tweedelijns 
melding 2021-  10:18 

Gerechtshof 's-
Hertogenbosch Veiligheidsincident 

-2021 10:18 [GMT 
+1:00]  

  
Gegevens aanmelder: 
---------------------------------
------------------ 
Username:  
Tel:  
Locatie: Hof Den Bosch 
Kamer nr:  
Object ID: 
Boot time PC en Ivanti 
versie: 
 
Probleem 
beschrijving/Verzoek: 
---------------------------------
------------------ 
Datalek melden 
- PV in divos ovd gezet 
van verkeerde persoon 
-  heeft het dossier 
al in prullenbak gedaan 
- advocaat als het goed 
is nog niet gezien 
 
 
Ondernomen stappen: 
---------------------------------
------------------ 
Parketnummer:

 
Gaat om:  
documentnummer: 

 

-2021 10:43 [GMT +1:00]   
Betreffende document is al verstrekt aan de advocaat en hij/zij 
heeft ook ingezien. 
 
Document is verwijderd uit Mijn Strafdossier en DIVOS/OVD. 
 

-2021 09:38 [GMT +1:00]   
Routering 
CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER (alleen als FB dit aangeeft) 
 
Link: 

 
 

-2021 15:11 [GMT +1:00]   
Graag melding naar Team Mijn strafdossier 
 

-2021 10:18 [GMT +1:00]   
Routering (onderscheid te herkennen aan het parketnummer, zie 
plaatje): 
- Routering datalek 2 (parketnummers die WEL met  

): KW-HOF-STRAF 
 
Link: 

 



Tweedelijns 
melding 2021-  17:43 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 17:43 [GMT 
+1:00]  

  
Mijnheer belt in 
parketnummer: 

 
Er is een mail voor ex-
kantoorgenoot  

 
binnengekomen. Mw. is 
geen advocaat meer. 
Zaken zijn overgenomen 
door zijn collega 

  
Zo 1 x per maand komt 
er nog een mail voor 

 binnen. Dit 
is eerder allemaal 
opgelost maar nu is er 
weer eentje. 

 kan zich 
niet stellen omdat hij 
niet weet om wie het 
gaat. Het is 
waarschijnlijk al een 
gesloten dossier. 

-2021 07:33 [GMT +2:00]   
@RSC Melding kan gesloten worden 
 

-2021 07:32 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
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   
 

  
  
 

-2021 10:48 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit > status update van IVO: Deze moet nog even 
openblijven totdat we bevestiging hebben gehad uit het DVOM 
dat alles klopt 
  
  
 

-2021 11:00 [GMT +1:00]   
Dossier is verwijderd. 
 

-2021 15:11 [GMT +1:00]   
Mail ontvangen van OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2021 14:21 [GMT +1:00]   
Gaarne via servicedesk OM incl. bijlage  (indien aanwezig) 
routeren naar GPS-AB, 
Analyse IVO Rechtspraak |AA d.d. -2021 
 
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 

  



zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Nog niet de juiste advocaat gekoppeld! 
 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl  
 

-2021 08:32 [GMT +1:00]   
Link: 

 
 
Routering 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2021 08:18 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Zaakdossier  
Gekoppelde raadsvrouw  is geen advocaat 
meer.  
 

-2021 17:43 [GMT +1:00]   
@Kwaliteit: kunnen wij deze vraag oppakken? 



Tweedelijns 
melding 2021-  12:44 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 12:44 [GMT 
+1:00]   
Betreft dossier 

  
 
A nummer:   
 
Reclasseringsrapport 
gevoegd van   (dit 
behoort dit niet aan dit 
dossier toe)  

  
Ik ben wel aan het 
wachten het 
reclasseringsadvies van 
mijn client  

-2021 12:26 [GMT +1:00]   
De advocaat het onderstaande doorgeven aan de advocaat. De 
melding kan worden afgemeld.  
 

-2021 11:08 [GMT +1:00] :  
Betreffende document uit dossier verwijderd. 
 

-2021 14:39 [GMT +1:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl  
Reclasseringsrapport van   2021 met 
dmsnummer  s.v.p. uit dossier verwijderen 
 

-2021 14:00 [GMT +1:00]   
Routering 
 KW-HOF-STRAF 

 
 

-2021 12:53 [GMT +1:00]   
Routering 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  

 
 
Betreft stuk: 
Reclasseringsadvies -2021) 
Documentennummer:  
Versie:  
Verdachte:  
 
Daarnaast is er een juiste Rapportage reclasseringsadvies -
2021) welke volgens het systeem reeds is gedownload.   
 

-2021 12:44 [GMT +1:00]   
@kwaliteit 



 
1) verkeerd reclasseringsrapport gevoegd  
 
2) Advocaat wil reclasseringsrapport van cliënt  

  



Tweedelijns 
melding 2021-  11:07 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 11:07 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: Advocaat ten 
onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
LET OP: net even wat 
anders dan onterecht 
gekoppeld. 
 

 zegt dat 
zij gisteren een 
notificatiemail hebben 
ontvangen voor hun 
eigen advocaat  

) over 
hun eigen client  

 
maar dat de inhoud van 
het stuk in het portaal 
iets voor een onbekende 
client/zaak betreft  

 
 
Ik heb in Bar-Lat gezien 
dat er 2 advocaten met 
achternaam  zijn 
maar daar zit het 
probleem niet, voor  

 is ene  
 gesteld. 

-2021 11:12 [GMT +2:00]   
Betreffende document uit zaak verwijderd. 
 

-2021 09:19 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
Wat moet gebeuren: 
Bij parketnummer van  staat een 
document van parketnummer  
Graag het volgende document in  verwijderen: 
Documentnaam:mail advocaat verzoek om PV 
Auteur  
Documenttype  
Laatst bewerkt: -2021 10:31 
Status document:DEFINITIEF 
Vertrouwelijk:OPENBAAR 
Dmsnummer:  
 
Willen jullie ook bekijken of het document in het juiste dossier 
opgenomen moet worden? 
 
DIVOS is nog niet gevuld, dus hoeft niet hersteld te worden. 
 
Verdere actie ondernomen: 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 08:05 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 13:26 [GMT +1:00]   
@KCC-IVO: Melding doorzetten aan LFB Straf 



 
 
mail advocaat verzoek om PV             
kB     -2021 
 
Om bovenstaand stuk gaat het. Dit is toegevoegd op  
Graag verwijderen uit parketnummer  
 

-2021 11:07 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  9:49 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 09:49 [GMT 
+1:00]  

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

 
Naam advocaat: . 

 
BAR-nummer:  
 
Datalek  Strafdossier,  Hij 
doet geen straf. 
In  is er ook een 
advocaat, die heet ook 

 ik denk dat 
het dossier voor hem is? 

-2022 14:44 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
Melding wordt afgesloten aan ZM zijde. Melding aan OM zijde 
mag afgesloten worden 
 

-2021 11:17 [GMT +2:00]   
Betreffende zaak is verwijderd. 
 

-2021 09:44 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van DVOM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 09:38 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM 
 

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

-2021 12:50 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 



-2021 09:52 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 

-2021 09:49 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  12:23 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 12:23 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  
 
Deze advocaat doet 
geen strafrecht, heeft 
een melding ontvangen 
op het pakketnummer 

 is niet 
aan de juiste advocaat 
gekoppeld. 

-2021 12:02 [GMT +2:00]   
Gebeld met kantoor. De secretaresse gaat doorgeven dat het 
dossier is verwijderd voor meneer. 
 

-2021 09:17 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

-2021 15:42 [GMT +2:00]   
Bericht ontvangen van OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 14:45 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 13:10 [GMT +1:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 12:57 [GMT +1:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 



-2021 12:23 [GMT +1:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Graag wilt hij ontkoppeld worden, omdat deze advocaat geen 
strafrecht doet. 



Tweedelijns 
melding 2021-  16:59 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 16:59 [GMT 
+1:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 14:45 [GMT +1:00]   
Toelichting afhandeling:  
Melding wordt afgesloten aan ZM zijde. Melding aan OM zijde 
mag afgesloten worden 
 

-2021 15:02 [GMT +2:00]   
Besloten niet te bellen gezien de datum. Meld m af 
 

-2021 14:45 [GMT +2:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet naar jullie teruggezet. 
 

-2021 09:20 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

-2021 15:37 [GMT +2:00]   
Bericht ontvangen van OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 14:54 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat was al beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat was al gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 08:27 [GMT +2:00]   
Melding telefonisch doorgegeven aan  
 



-2021 08:06 [GMT +2:00]   
@IVO/KKC Graar routeren naar KW-FB-STRAF. 
 

-2021 16:59 [GMT +1:00]   
Mevrouw geeft aan geen terugkoppeling te hoeven, dit omdat ze 
regelmatig in Mijn Strafdossier kijkt. 
 
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 2021-  9:30 Advocaten Vraag 

-2021 09:30 [GMT 
+2:00]   
deze advocaat krijgt 
melding van een 
strafdossier, maar hij 
heeft geen strafzaken 
 
parketnr.  

-2021 09:30 [GMT +2:00]   
hij heeft afgelopen vrijdag gebeld, en er is al een melding van 
aangemaakt zie  

 



Tweedelijns 
melding 2021-  9:43 Rechtzoekenden Veiligheidsincident 

-2021 09:43 [GMT 
+2:00

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. Dit 
is niet voor de eerste 
keer het geval.  

 te Rotterdam 
moet worden 
toegevoegd aan deze 
zaak. Er zijn twee 
advocaten met dezelfde 
initialen en dezelfde 
achternaam, namelijk: 

 beëdigd 
 

N.V.O te Oost-Brabant 
 beëdigd 

 
N.V. te Rotterdam 
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

-2022 14:44 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
 
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek.  
  
 

-2021 13:48 [GMT +2:00]   
Melder via secr. bericht. Melding afgemeld.  
 

-2021 09:22 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

-2021 08:25 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 08:14 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM. Melding doorgezet naar CLASSIC-MIJN-
STRAFDOSSIER 
 

-2021 19:31 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
 



Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 09:51 [GMT +2:00]   
Gebeld met CFB 
 

-2021 09:47 [GMT +2:00]   
Routeriing: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 09:43 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  10:52 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 10:52 [GMT 
+2:00]   
Ik heb zojuist een 
strafdossier ontvangen 
die niet voor mij 
bedoeld is, het gaat om 
het parketnummer 

. 
Deze is waarschijnlijk 
voor   

-2021 09:46 [GMT +2:00]   
Advocaat is verwijderd uit dossier. 
 

-2021 15:07 [GMT +2:00]   
 is inderdaad verkeerd gekoppeld. In NIAS is dit 

reeds goed gezet. Graag doorzetten naar Portalen. 
 

-2021 11:58 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-HOF-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 11:31 [GMT +2:00]   
Routeriing: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 10:53 [GMT +2:00]   
@Kwaliteit graag melding in behandeling nemen, Data-lek  
 

-2021 10:52 [GMT +2:00]   
Ik ga deze melding(data-lek) voor u doorzetten naar de afdeling 
die zorgt draagt dat de juiste advocaat de stukken krijgt. 



Tweedelijns 
melding 2021-  16:16 Advocaten Veiligheidsincident 

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

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

 
Naam advocaat:  

 
 

BAR-nummer:  

-2022 14:39 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek. 
 

-2021 08:55 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 08:33 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 08:14 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM. Melding doorgezet naar CLASSIC-MIJN-
STRAFDOSSIER 
 

-2021 19:36 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 16:18 [GMT +2:00]   
Routering: 



KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 

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



Tweedelijns 
melding 2021-  10:45 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 10:45 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 14:37 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek. 
 

-2021 08:57 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 10:59 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 09:51 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij OM 
 

-2021 08:51 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 14:54 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 



Link: 
 

 
-2021 14:08 [GMT +2:00]   

@IVO, gaarne routeren: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 10:45 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  16:32 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 16:32 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Deze advocaat doet 
geen strafzaken.  
 
Parketnummer:  

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

-2021 11:36 [GMT +2:00]   
Dubbele melding  
Deze sluit ik af, is al in behandeling genomen! 
 

-2021 08:22 [GMT +2:00]   
Advocaat belt geeft aan dat hij weer aantal berichten heeft 
ontvangen. En hij zou graag een bevestiging per mail willen 
ontvangen dat zijn melding in behandeling is. 
 

-2021 08:10 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

 
 

-2021 16:53 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2021 16:32 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Eerstelijns 
melding 2021-  9:42 Advocaten Vraag 

-2021 09:42 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
Advocaat geeft aan mail 
te hebben ontvangen 
maar geen strafrecht 
advocaat is 

-2021 09:44 [GMT +2:00]   
  

 
 

-2021 09:42 [GMT +2:00]   
Zij wist haar a nummer niet belt dadelijk terug. 
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Tweedelijns 
melding 2021- 9:46 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 09:46 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. Is 
geen strafrecht 
advocaat. 
 
Parketnummer:

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:   

-2021 08:59 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 14:11 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 10:48 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

 
 

-2021 09:59 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2021 09:46 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  11:00 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 11:00 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
  

Naam advocaat:  
 (ten onrechte 

gekoppeld)  
BAR-nummer:   

-2022 14:40 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek. 
 

-2021 09:02 [GMT +2:00]   
Dossier is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 14:44 [GMT +2:00]   
E-mail van OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 14:26 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM, doorgezet naar CLASSIC-MIJN-
STRAFDOSSIER 
 

-2021 14:02 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
De Strafgriffie is verzocht contact op te nemen met de RvdRb om 
een correctie uit te laten voeren op de last tot toevoeging. 



 
-2021 11:42 [GMT +2:00]   

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

 
 

-2021 11:23 [GMT +2:00]   
Sender: nl 
Date sent  2021 11:13 AM 
To: @rechtspraak.nl 
Subject: Melding:  
 
Betreft:  Melding:  
Dossier:  Medewerkersmap BW  
Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van mijn telefoongesprek van zojuist met 

 van het Rechtspraak Servicentrum attendeer ik u ook 
per mail op het volgende. Gister heb ik een bericht ontvangen 
dat er aan mij een digitaal strafdossier is verstrekt. Dit dossier is 
echter niet voor mij bestemd, maar (kennelijk) voor een andere 

 Daarvan heb ik gister telefonisch melding 
gemaakt, vanochtend nogmaals toen ik berichten heb ontvangen 
dat er (wederom) stukken zijn toegevoegd aan het dossier. Na 
dat tweede gesprek kreeg ik nogmaals een dergelijke melding, 
waarna ik per WhatsApp nogmaals melding heb gemaakt van de 
situatie. Tot op heden heb ik in totaal 15 mails gehad over dit 
dossier, allen kennelijk toegang gevend tot documenten die niet 
voor mij zijn bestemd. Lijkt mij zaak snel ervoor te zorgen dat dit 
dossier van mij wordt ontkoppeld en wordt toegezonden aan de 
juiste advocaat. 
 
Naar aanleiding van mijn WhatsApp melding heeft  mij 
gebeld en op zijn verzoek stuur ik in de bijlage een screenshot 
van het eerste bericht, inhoudende dat het dossier is verstrekt, 
toe. 



 
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van dit bericht, 
alsmede een bevestiging dat het dossier van mij is ontkoppeld 
(en evt. is doorgestuurd naar de juiste advocaat). 
 

 Dank voor je bellen en snelle handelen!) 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
advocaat 
 

 
 

 
 

 
 
T:   
F:   
I .nl 
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. 
 

-2021 11:18 [GMT +2:00]   
-2021 11:16]   (LD 

  



Tweedelijns 
melding 2021- 13:22 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 13:22 [GMT 
+2:00]   
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer:

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2022 14:41 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek.  
  
 

-2021 15:03 [GMT +2:00]   
besloten niet te bellen gezien de datum.  
 

-2021 14:43 [GMT +2:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet naar jullie teruggezet. 
 

-2021 09:35 [GMT +2:00]   
Bevestiging van OM: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
  
 

-2021 07:48 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

-2021 11:25 [GMT +2:00]   
Gaarne via servicedesk OM incl. bijlage  (indien aanwezig) 
routeren naar GPS-AB, 
Analyse IVO Rechtspraak |AA d.d. -2021 
 
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 



zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

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

 
 

-2021 13:42 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2021 13:22 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  16:30 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 16:30 [GMT 
+2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. Hij 
krijgt e-mails dat er een 
dossier voor hem klaar 
staat, maar hij is 
helemaal geen strafrecht 
advocaat, zijn zusje wel 

  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat  

 
BAR-nummer:  

-2021 13:18 [GMT +2:00]   
ik heb de aanmelder gebeld; gesproken met een medewerker; ik 
heb doorgegeven dat  niet meer aan de zaak is 
gekoppeld en geen notificatiemails meer zal ontvangen 
 

-2021 10:31 [GMT +2:00]   
Er is geen  gekoppeld.  
 

 is gekoppeld op -21 en op -2021 
beëindigd.  

 is gekoppeld op -2021  
 
de last toevoeging is verstrekt aan  
 
Ik kan niet verklaren hoe er e-mails verstrekt zijn aan  
 

-2021 07:46 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 17:07 [GMT +2:00]   
@KCC routeren KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2021 17:00 [GMT +2:00]   
Ik zie dat de machtiging vandaag aan  is verstrekt - op 
basis van bovenstaande zou dat helemaal vreemd zijn.  
 

-2021 16:48 [GMT +2:00]   
Dit zou de juiste moeten zijn:  
 

 
Beëdigd Advocatuur Amsterdam 
 

-2021 16:30 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  17:26 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 17:26 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat  

 
BAR-nummer:  

-2021 12:27 [GMT +2:00]   
voicemail ingesproken,  is niet meer gekoppeld 
aan strafdossier. Melding sluiten 
 

-2021 10:34 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd voor   
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 10:37 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 07:34 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 17:27 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 17:26 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  9:41 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 09:41 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam advocaat:  

  
BAR-nummer:  

-2022 14:36 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek.  
  
 
  
 

-2021 12:29 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven dat  niet meer 
gekoppeld is aan strafdossier. Melding sluiten. 
 

-2021 12:02 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 16:47 [GMT +2:00]   
Mail ontvangen van OM:  
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
 

-2021 16:42 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

-2021 09:32 [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 
 

-2021 11:51 [GMT +2:00]   
Kan je nog even naar het soort melding kijken en heb je FB 
gebeld?  
 

-2021 11:46 [GMT +2:00]   
Routering: 
kw-utrecht-fb-straf 
 

-2021 09:52 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2021 09:41 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  13:38 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 13:38 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  
 
Parketnummer: 

 
Naam advocaat:  

 
 

BAR-nummer:  

-2021 12:32 [GMT +2:00]   
Voicemail ingesproken: advocaat is niet meer gekoppeld 
 

-2021 12:04 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 16:41 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is gekoppeld. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 14:38 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 14:23 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Zaakdossier    
Advocaat  is ten onrechte aan zaak 
gekoppeld 
 

-2021 13:38 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  16:20 Rechtzoekenden Veiligheidsincident 

-2021 16:36 [GMT 
+2:00] , 

  
Volgens BAR-LAT 
Advocaat geschrapt. 
 
Naam advocaat 

 
 

Geboortedatum 
 

BAR-nummer 
 

Arrondissement van 
vestiging 
Amsterdam  
 

-2021 16:20 [GMT 
+2:00]  

  
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld.  Ik 
heb een email ontvangen 
voor mijn 
kantoorgenoot, maar hij 
is al twee jaar niet meer 
werkzaam bij ons. Kan de 
juiste advocaat worden 
toegevoegd aan deze 
zaak? 
 
Parketnummer:

 
Naam advocaat  

  
BAR-nummer:  

-2021 16:24 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
de raadsman is op -2018 toegevoegd.  
de gebruiker die dat destijds heeft gekoppeld is niet meer in 
dienst 
 
abonnement is beëindigd 
 

-2021 12:07 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 11:26 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 09:59 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
  
Een e-mailbericht verzonden aan  @om.nl   
 

-2021 09:12 [GMT +2:00]   
Melding geprobeerd telefonisch door te geven, helaas geen 
gehoor.  
 

 ma, di, wo en vr aanwezig 



 di, wo, do en vr aanwezig 
 di t/m vr aanwezig 

 ma, di ,do en vr aanwezig 
Indien niemand opneemt dan 

 
 

-2021 16:36 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 16:20 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021- 13:01 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 13:01 [GMT 
+2:00]   
Stukken ontvangen in 
Mijn Strafdossier, maar 
de advocaat doet geen 
strafrecht 

 
 

-2021 11:50 [GMT +2:00]   
Doorgegeven aan secretaresse dat advocaat niet meer 
gekoppeld is, melding sluiten. 
 

-2021 11:22 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 12:31 [GMT +2:00]   
betrokkenheid van raadsman  is 
gergistreerd op -2021 09:55 door  - parket 
Rotterdam en beeindigd op -2021 door  
mail verzonden naar  (OM) 

@om.nl> 
 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht 
in deze zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2021 11:30 [GMT +2:00]   
 

KW-UTRECHT-FB-STRAF  op de hoogte gesteld per 
telefoon  
 

-2021 10:48 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 

 
BAR-nummer  
 

-2021 13:01 [GMT +2:00]   
Doorverbonden met RB Rotterdam 



Tweedelijns 
melding 2021-  9:59 

Professionele 
partijen - overig Veiligheidsincident 

-2021 09:59 [GMT 
+2:00]   
Volgens standaard 
oplossing: 
Advocaat ten onrechte 
aan zaak gekoppeld. 
  
Parketnummer: 

 
Naam advocaat  

 
BAR-nummer:  
E-
mail: nl 
 

 namens  
 geeft aan dat 

een mail bij haar terecht 
gekomen is, wat niet de 
bedoeling is 

 doet 
geen strafrecht 

-2021 14:39 [GMT +2:00]   
 nog een bericht versturen. 

 
-2021 14:38 [GMT +2:00]   

Bericht 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   
 

  
  
 

-2021 15:04 [GMT +2:00]   
Besloten niet te bellen gezien de datum 
 

-2021 14:45 [GMT +2:00]   
@RSC: Melding is per abuis niet naar jullie teruggezet. 
 

-2021 11:07 [GMT +2:00]   
Bericht om: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
  
 

-2021 10:09 [GMT +2:00]   
Melding vergeten aan te melden bij DVOM dus melding 
heropend en aangemeld. 
 

-2021 12:34 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven dat advocaat niet meer gekoppeld is 
aan strafdossier. Melding sluiten 

   



 
-2021 12:09 [GMT +2:00]   

Dossier is gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 12:04 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht:     
    • Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
    • De juiste advocaat is gekoppeld.     
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl      
 

-2021 10:57 [GMT +2:00]   
Gebeld met FB  
 

-2021 10:48 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 09:59 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  15:17 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 15:17 [GMT 
+2:00]  

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-nummer:  

-2021 12:35 [GMT +2:00]   
Telefonisch doorgegeven dat advocaat niet meer gekoppeld is 
aan strafdossier. Melding sluiten. 
 

-2021 12:10 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 17:07 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technische herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
    
De volgende handelingen zijn verricht: 
· Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
· Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek (Rechtbank Den Haag) 

@rechtspraak.nl> 
 

-2021 15:40 [GMT +2:00]   
 is op de hoogte :)  

 
-2021 15:30 [GMT +2:00]   

Routering 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
Link: 

 
 

-2021 15:17 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  15:24 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 15:24 [GMT 
+2:00]   
Ik heb zojuist een 
notificatiemail 
ontvangen in 

 die niet voor mij 
bestemd is maar voor 
een andere advocaat. 
Mijn A nr. is  

 

-2021 11:42 [GMT +2:00]   
Voicemail ingesproken: meneer is niet meer gekoppeld aan dit 
strafdossier. Melding sluiten 
 

-2021 11:26 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd.  
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 16:31 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technische herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Er is contact opgenomen met lokaal functioneel beheer om 
contact op te nemen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar Datalek (Rechtbank Den Haag) 

@rechtspraak.nl> 
 

-2021 15:39 [GMT +2:00]   
 is op de hoogte :)  

 
-2021 15:31 [GMT +2:00]   

Routering 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
Link: 

 
 

-2021 15:25 [GMT +2:00]   
@kwaliteit melding graag in behandeling nemen 
 

-2021 15:24 [GMT +2:00]   
Wij gaan deze melding voor u in behandeling nemen en 
zorgdragen dat de juiste advocaat deze stukken ontvangt 



Tweedelijns 
melding 2021-  15:06 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 15:06 [GMT 
+2:00]   
wij hebben een 
strafdossier ontvangen 
die niet voor onze 
advocaat is. 
het parketnummer is : 

 
 

-2022 14:47 [GMT +1:00]   
Bericht OM  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. 
Zijn zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel 
datalek. 
 

-2021 11:39 [GMT +2:00]   
Doorgegeven aan  advocaat is niet meer aan dit 
parketnummer gekoppeld. Melding sluiten 
 

-2021 11:20 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd voor  In GPS is deze advocaat 
nog steeds als enige gekoppeld aan de zaak. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC 
 

-2021 08:54 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 08:45 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 17:18 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 



 
-2021 15:26 [GMT +2:00]   

 is gekoppeld, willen jullie deze 
advocaat ontkoppelen? 
 

-2021 15:06 [GMT +2:00]   
@kwaliteit graag zorgdragen dat de juiste advocaat dit dossier 
ontvangt. 
 

-2021 15:06 [GMT +2:00]   
Ik ga dit doorgeven en zorgdragen dat de juiste advocaat 
gekoppeld wordt en dit dossier ontvangt, dank u voor het 
melden 



Eerstelijns 
melding 2021-  11:23 Rechtzoekenden Vraag 

-2021 11:23 [GMT 
+2:00]   
Zij geeft aan dat er nog 
een notificatie 
toegevoegd is aan het 
parketnummer 
het parketnummer is : 

 
 

-2021 11:23 [GMT +2:00]   
Melding was doorgezet 
Zie  



Tweedelijns 
melding 2021-  12:32 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 12:32 [GMT 
+2:00]  

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

 
Parketnummer: 

 
Parketnummer: 

 
Parketnummer: 

 
 
Naam advocaat:   
BAR-nummer:  

-2021 12:26 [GMT +2:00]   
Dossiers zijn gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 16:21 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
De griffie is verzocht contact met de raad voor de rechtsbijstand 
op te nemen om een correctie op de verstrekte last aan te 
vragen,.  
 

-2021 14:18 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 13:44 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 
Zaakdossiers  
Parketnummer:  
Parketnummer:  
Parketnummer:  
Parketnummer:  
Gekoppelde raadsheer  is geen advocaat.  



 
-2021 12:32 [GMT +2:00]   

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 100

RSC meldingen 436 - 450



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
14:51 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 14:51 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  

-2021 12:31 [GMT +2:00]   
Dossier is gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 15:53 [GMT +2:00]   
***BAR-nummer is fout; moet zijn  
Staat nu op  ; deze is beëindigd per -
2021*** 
 
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/ of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 15:22 [GMT +2:00]   
@kwaliteit: Topdesk liep vast. Ik was nog niet klaar met mijn 
melding. sorry 
Ik heb  op de hoogte gesteld.  
 

-2021 15:15 [GMT +2:00]   
Kan je nog even kijken naar de soort melding? Heb je ook al gebeld 
met FB? 
 

-2021 14:55 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-
STRAF 
Link:  
 

-2021 14:51 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
15:13 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 15:27 [GMT +2:00] 
  

graag wil ik wel een update van u of dit 
dossier bij de juiste advocaat terecht 
gekomen is. 

nl 
 

-2021 15:13 [GMT +2:00] 
  

wij hebben een strafdossier ontvangen 
op  met het parketnummer 

 die niet voor onze advocaat 
bestemd is. 
 
graag wil ik wel een update van u of dit 
dossier bij de juiste advocaat terecht 
gekomen is. 

nl 

-2021 11:33 [GMT +2:00]   
Na overleg met  omdat ik het wat onduidelijk vond: 
melding sluiten de advocaat is beëindigd in GPS, er heeft zich geen 
nieuwe advocaat gesteld in dit dossier. 
 

-2021 10:46 [GMT +2:00]   
  is de enige gekoppelde advocaat op dit moment.  

Het dossier is nu gearchiveerd voor  In GPS is deze nog 
steeds gekoppeld en als enige!! 
 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC. 
 

-2021 16:49 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/ of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat 
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
 
De volgende handelingen zijn verricht: 
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 15:51 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 
Doorgegeven aan  
 

-2021 15:34 [GMT +2:00]   
Kan je nog even naar de soort melding kijken en heb je gebeld met 
FB? 
 

-2021 15:30 [GMT +2:00]   
Routering: 



KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 

-2021 15:28 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 

-2021 15:14 [GMT +2:00]   
@kwaliteit graag deze data-lek in behandeling nemen en de 
advocaat die dit gemeld heeft een status-update geven wanneer 
opgelost 
 

-2021 15:13 [GMT +2:00]   
wij gaan er voor zorgen dat de juiste advocaat dit dossier ontvangt 
en u een terugkoppeling geven als dit gebeurd is. 



Eerstelijns 
melding 

2021-  
17:15 Advocaten Vraag 

-2021 17:15 [GMT +2:00]  
  

Meneer neemt strafdossier over, dus de 
advocaat die gekoppeld staat moet 
omgezet worden 
Hoe gaat dat? 
 

 

-2021 17:15 [GMT +2:00]   
Dit kan op 2 manieren: 
 
1) Een advocaat die niet aan een zaak is gekoppeld, heeft de 
mogelijkheid om aan te geven dat hij een zaak wil overnemen. Dat 
kan de advocaat doen door te klikken op 'Aanmelden als 
vervangende gemachtigde' in MR (zie de afbeelding hieronder). 
De griffie kan daarna de advocaat vervangen in het systeem. Als de 
nieuwe advocaat is gekoppeld in het systeem, dan heeft de oude 
advocaat (uiteraard) geen toegang meer tot de zaak. 
 
2) De advocaat die de zaak wil overdragen stuurt een bericht naar 
de rechtbank via Mijn Rechtspraak met het verzoek om de zaak aan 
de nieuwe advocaat te koppelen. Het is belangrijk dat de rechtbank 
eventuele openstaande taken afsluit / intrekt, de zaak aan de 
nieuwe advocaat koppelt en de betreffende taken opnieuw 
openzet. De oude advocaat krijgt vanaf dat moment geen 
notificatiemails meer. 
 
Hoe lang duurt de verwerking van deze aanvraag? 
Dit is afhankelijk van hoe snel de griffie van de rechtbank dit 
verwerkt in Mijn Werkomgeving. De rechtbank moet de gegevens 
controleren. Zodra dit is verwerkt, is de zaak gelijk zichtbaar voor 
de advocaat.  
 
 
※ 

 
 
 
 
 
 
※ 

 



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
19:12 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 19:12 [GMT +2:00] 
  

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

 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
 
Meneer geeft aan dat deze zaken voor 
zijn broer bestemd zouden zijn, Werken 
wel op hetzelfde kantoor 

 

-2022 14:41 [GMT +1:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds aangepast door gebruikers.  indien dit 
voorkomt dan moet dit gemeld worden bij betreffend parket. Zijn 
zijn verantwoordelijk voor de registratie van een eventueel datalek.  
  
 

-2021 12:33 [GMT +2:00]   
Dossiers zijn gearchiveerd. 
@KCC, graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 10:38 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 10:07 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij het DVOM 
 

-2021 09:51 [GMT +2:00]   
Gaarne de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/ of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat 
  
Tevens melding via servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht: 
  
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS (via 
registreren betrokkene bij zaak). 
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 08:24 [GMT +2:00]   



KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
Gebeld met FB 
 

-2021 19:12 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden uit MS en GPS 



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
10:48 Advocaten Vraag 

-2021 10:48 [GMT +2:00]  
  

Wijzigen advocaat aan dossier 
 

RB Rotterdam 
-2021 10:48 [GMT +2:00]   

Doorverbonden met RB Rotterdam 



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
12:08 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 12:08 [GMT +2:00]  
  

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

-2021 11:29 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 20:08 [GMT +2:00]   
# melding gezien door RSC/Kwaliteit-monitoren meldingen; status 
nagevraagd bij IVO. 
 

-2021 15:32 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat 
 
De volgende handelingen zijn verricht:         
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

-2021 12:27 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 
Gebeld met FB 
 

-2021 12:19 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-
STRAF 
 

 
BAR-nummer  
Parketnummer:   
 

-2021 12:08 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 



moet verwijderd worden. 
  



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
11:47 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 11:47 [GMT +2:00] 
  

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

-2021 11:26 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 20:12 [GMT +2:00]   
# melding gezien door RSC/Kwaliteit-monitoren meldingen; status 
nagevraagd bij IVO. 
 

-2021 13:38 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl 
 

-2021 13:03 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 12:29 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Deze melding doorzetten naar LFB Straf om advocaat te 
ontkoppelen in MS en GPS 
 

-2021 11:47 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Let op:  geeft aan dat zij er door de HR op was gewezen 



dat ze zich voor een zaak waarvan zij het parketnummer nog niet 
wist bij de strafgriffie moest stellen. Dat heeft zij  gedaan maar 
dit parketnummer  betreft een andere zaak voor 
dezelfde client  



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
15:04 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 15:04 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
Advocaat ten onrechte aan zaak 
gekoppeld.  
 
Parketnummer:  2x mail 
ontvangen 
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  
 
Is al vaker voorgekomen. Heeft toen te 
horen gekregen dat dit waarschijnlijk 
vaker gaat gebeuren????? 

-2021 14:02 [GMT +2:00]   
Ook door DVOM afgehandeld: 
 
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
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   
 

 
 

-2021 11:28 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 20:13 [GMT +2:00]   
# melding gezien door RSC/Kwaliteit-monitoren meldingen; status 
nagevraagd bij IVO. 
 

-2021 16:47 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 16:27 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM en doorgezet naar Classic Mijn Strafdossier 
 

-2021 16:11 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 

  



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

-2021 15:45 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  

 
 

-2021 15:08 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2021 15:04 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
13:40 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 13:40 [GMT +2:00] 
  

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

-2021 11:24 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 20:15 [GMT +2:00]   
# melding gezien door RSC/Kwaliteit-monitoren meldingen; status 
nagevraagd bij IVO. 
 

-2021 16:44 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

-2021 14:36 [GMT +2:00]   
Gebeld met FB. 
 

-2021 14:32 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-
STRAF 
Link:  
 

-2021 13:40 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
11:37 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

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

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

-2021 13:48 [GMT +2:00]   
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker   een verkeerde advocaat geregistreerd 
waardoor processtukken naar de verkeerde advocaat zijn 
verzonden   
 

 
 

-2021 11:25 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 13:38 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 13:17 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM en doorgezet naar CLASSIC-MIJN-
STRAFDOSSIER. 
 

-2021 13:10 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat is door het OM gekoppeld.         
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
 

-2021 12:54 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

  



Link:  
 

 
-2021 11:54 [GMT +2:00]   

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

-2021 11:37 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
 

 heeft gebeld, collega van  



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
13:00 

Gerechtshof 
's-
Hertogenbosc
h 

Veiligheidsincide
nt 

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

Algemeen sjabloon:  
 
Gegevens aanmelder: 
--------------------------------------------------- 
Username:   
Tel:   
Locatie:  's-Hertogenbosch 
Kamer nr:  
Object ID:  
Boot time PC en Ivanti versie: 
 
Probleem beschrijving/Verzoek: 
--------------------------------------------------- 
Zijn collega heeft per ongeluk 
documenten in het verkeerde dossier 
opgeslagen. De zijn inmiddels wel 
verwijderd, maar zitten nog in de 
prullenbak.  
 
Ondernomen stappen: 
--------------------------------------------------- 
Het gaat om  
Parketnummer: 

 
 
 
Documentnummers: 

 
 
 
 
 

 
Uitvraagscript:  
--------------------------------------------------- 
Kabels gecontroleerd:  

-2021 13:58 [GMT +2:00]   
Documenten zijn verwijderd. 
 

-2021 11:16 [GMT +2:00]   
naar mijn strafdossier 
 

-2021 13:00 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-HOF-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link: 

 



Herstart:  
Werkt het op een andere PC: 

 
Uitwijkmogelijkheid:  
Heeft het eerder gewerkt:  
Vanaf welke datum speelt dit probleem:  
Hebben collega's dit probleem ook? 

  



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
12:21 

Gerechtshof 
's-
Hertogenbosc
h 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 12:21 [GMT +2:00]  
  

Gegevens aanmelder: 
--------------------------------------------------- 
Username:  
Tel:  
Locatie:  
Kamer nr:  
Object ID: 
Boot time PC en Ivanti versie: 
 
Probleem beschrijving/Verzoek: 
--------------------------------------------------- 
2 tal documenten staan DIVOS in de 
verkeerde zaak: 
- zaak:  
-  
 
Document is in de prullenbak gegooid 
maar moet nog verwijderd worden van 
de zaak  
 
 
Ondernomen stappen: 
--------------------------------------------------- 
 
Uitvraagscript:  
--------------------------------------------------- 
Kabels gecontroleerd:  
Herstart:  
Werkt het op een andere PC: 

 
Uitwijkmogelijkheid:  
Heeft het eerder gewerkt:  
Vanaf welke datum speelt dit probleem:  
Hebben collega's dit probleem ook? 

-2021 14:03 [GMT +2:00]   
Het probleem is verholpen 
 

-2021 14:11 [GMT +2:00]   
 kan jij verifiëren bij  of het is verholpen? 

 
-2021 10:59 [GMT +2:00]   

@KCC: De 2 zaken zijn vewijdert. 
 

-2021 13:28 [GMT +2:00]   
Svp routeren naar divos beheer hoven om documenten 

 en uit zaak:  te verwijderen 
 

-2021 11:42 [GMT +2:00]   
nummers stonden in de melding  
 

-2021 11:54 [GMT +2:00]   
Melder reminder gestuurd vwb het DVS-nummer. 
 

-2021 14:04 [GMT +2:00]   
Hebben jullie s.v.p. de DMSnrs voor mij? 
 

-2021 13:56 [GMT +2:00]   
graag naar Straf 
 

-2021 12:21 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-HOF-STRAF 
 
Link: 

 

  



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
9:55 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 11:33 [GMT +2:00]  
  

 
BAR-nummer  
 

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

Advocatenkantoor heeft Mails 
ontvangen van strafdossier maar deze is 
niet bestemd voor dit kantoor. Ze doen 
geen strafzaken 
 
RB Amsterdam 
 
Advocaat is  
Parketnr:  

-2021 11:22 [GMT +2:00]   
@KCC, dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 14:40 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
gebruiker heeft verkeerde adv opgevoerd in de zaak. heeft dit op 
dezelfde dag hersteld door de relatie te beeindigen en nieuwe adv 
op te voeren. 
helaas is het berichtenverkeer reeds gestart 
Uit onderzoek is gebleken dat de registratie van de advocaat door 
een OM medewerker is gedaan. Zie hieronder van de gegevens. 
Verzocht wordt om dit met het parket op te nemen. Zij dienen een 
melding te maken. Zie voor meer 
infomatie 

 
gebruiker via de mail op de hoogte gebracht 
 
Op  jl heb je een advocaat geregistreerd in zaak 

 
Dit heb je zelf hersteld door de relatie te beeindigen en een nieuwe 
(de juiste) advocaat aan de zaak te koppelen. 
Helaas was het berichtenverkeer richting de eerste advocaat reeds 
gestart. Deze heeft bij Ivo te kennen gegeven de zaak niet te 
kennen; 
 

-2021 16:02 [GMT +2:00]   
Bevestiging van OM ontvangen: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 15:28 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 

  



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

-2021 15:02 [GMT +2:00]   
Melding telefonisch doorgeven aan   
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link:  
 

-2021 11:30 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-
STRAF 
 
Link  
 

-2021 09:55 [GMT +2:00]   
In Gps zijn 2 advocaten te zien, beide heten ze   
Doorverbonden met RB Amsterdam om hun gegevens te 
verwijderen uit het dossier. 



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
15:01 

Rechtzoekend
en Incident 

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

 
 ten onrechte aan zaak 

 gekoppeld.  Kunt u mij per 
email een terugkoppeling geven 
wanneer dit is opgelost? 
 
Parketnummer:  
Naam advocaat:  
BAR-nummer:  

-2021 16:03 [GMT +2:00]   
Mail OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Lijkt mij verstandiger dat de advocaat zicht meld bij het betreffende 
parket. Zij zijn verantwoordelijk voor de registratie en dus ook voor 
het melden van het datalek. Lijkt mij niet handig om dit via 
functioneel beheer te laten lopen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
  
 

-2021 12:18 [GMT +2:00]   
Mag worden afgemeld.  
 

-2021 11:19 [GMT +2:00]   
@KCC, het dossier is gearchiveerd voor de advocaat met BAR 
nummer  
Graag doorzetten naar het RSC om te sluiten. 
 

-2021 12:50 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 12:38 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

-2021 11:27 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 



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

-2021 15:53 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-FB-
STRAF 
Link:  
 

-2021 15:01 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelij
ns 
melding 

2021-  
12:57 Advocaten 

Veiligheidsincide
nt 

-2021 12:57 [GMT +2:00]  
  

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

 niet van hem is. 

-2021 11:17 [GMT +2:00]   
Gebeld, het antwoordt teruggekoppeld, melding sluiten 
 

-2021 10:48 [GMT +2:00]   
@kcc, dossier is gearchiveerd. Graag doorzetten naar het RSC om 
te sluiten. 
 

-2021 16:23 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het technisch 
herstel kan het incident worden gesloten en/of door RSC een 
terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
Een e-mailbericht verzonden aan @om.nl          
  
 

-2021 14:38 [GMT +2:00]   
 ( voicemail)  

 ( voicemail) 
 (voicmail ingesproken) 

telefonisch op de hoogte 
 

-2021 13:01 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 12:57 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 101

RSC meldingen 451 - 465



Tweedelijns 
melding 2021-  10:48 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 10:48 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  
notificatiemail ontvangen over 
zaak 
mw is advocaat van slachtoffer! 

-2022 14:45 [GMT +1:00] 
  

Je melding met nummer 
 is behandeld en 

gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds 
aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld 
worden bij betreffend parket. Zijn 
zijn verantwoordelijk voor de 
registratie van een eventueel 
datalek.  
  
 

-2021 13:23 [GMT +2:00] 
  

Melder bericht. Melding afgemeld. 
 

-2021 11:29 [GMT +2:00]  
  

@KCC: Dossier is gearchiveerd. 
 

-2021 13:30 [GMT +2:00] 
  

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

-2021 13:09 [GMT +2:00] 
  

Aangemeld bij DVOM, 
doorgerouteerd naar classic 
 

-2021 11:59 [GMT +2:00]  
  

S.v.p. de melding routeren naar 



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

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

Telefonisch doorgegeven aan  
  

 
-2021 10:59 [GMT +2:00] 

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

-2021 10:48 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 



doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  9:29 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 09:29 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:   
 
Ik ben familierechtadvocaat, dit 
is strafrecht? 

-2022 14:46 [GMT +1:00] 
  

Je melding met nummer 
 is behandeld en 

gereed. 
  
Toelichting afhandeling:  
Betreffende zaken zijn reeds 
aangepast door gebruikers.  indien 
dit voorkomt dan moet dit gemeld 
worden bij betreffend parket. Zijn 
zijn verantwoordelijk voor de 
registratie van een eventueel 
datalek.  
  
 

-2021 13:22 [GMT +2:00] 
  

Medewerker kantoor bericht. 
Melding afgemeld. 
 

-2021 11:35 [GMT +2:00]  
  

@KCC: Dossier is gearchiveerd. 
 

-2021 15:28 [GMT +2:00] 
  

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

-2021 14:45 [GMT +2:00]  
  

S.v.p. de melding routeren naar 
Team Beheer Mijn strafdossier zodat 
er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel 
kan het incident worden gesloten 



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

-2021 14:33 [GMT +2:00] 
  

FB telefonisch niet kunnen bereiken. 
 een skype bericht 

gestuurd.  
 
KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 
Link: 

 
 

-2021 12:54 [GMT +2:00] 
  

@KCC-IVO: Melding door naar LFB 
straf. Advocaat verwijderenuit MS 
en GPS 
 

-2021 09:29 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 



doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  15:24 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 15:24 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  
 
veel e-mails gekregen over een 
strafdossier 
Meneer doen geen strafzaken 
cliënt ook onbekend 
Meneer gooit alle e-mails weg 

-2021 12:33 [GMT +2:00] 
  

@KCC, dossier is gearchiveerd. 
Graag doorzetten naar het RSC om 
te sluiten EN de advocaat te vragen 
om de gedownloade bestanden te 
verwijderen van eigen computer. 
 

-2021 08:42 [GMT +2:00]  
  

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

-2021 08:24 [GMT +2:00]  
  

Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 



Link: 
 

 
Gebeld met  
 

-2021 16:23 [GMT +2:00] 
  

@KCC-IVO: Melding doorzetten aan 
LFB straf. Advocaat verwijderen uit 
MS en GPS,. 
 

-2021 15:24 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 
doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  10:25 Advocaten Vraag 

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

Verkeerde advocaat gekoppeld 
aan dossier 
RB Den Bosch strafgriffie 
 
Parketnummer :  

 

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

Doorverbonden met RB Oost-
Brabant 



Tweedelijns 
melding 2021-  11:39 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 11:39 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  

-2022 13:27 [GMT +2:00] 
  

Mail OM ontvangen: is deze melding 
nog van toepassing? Zoniet, deze 
graag sluiten. met vriendelijke groet, 

 
 
(Melding is al afgehandeld en 
gesloten) 
 

-2021 07:48 [GMT +2:00] 
  

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

-2021 07:45 [GMT +2:00] 
  

OM gemaild om de advocaat weer 
te koppelen.  
 

-2021 14:06 [GMT +2:00]  
  

Ja, maar dan graag via het OM 
 

-2021 10:55 [GMT +2:00] 
  

moet het abonnement weer actief 
worden gezet?  
 

-2021 10:33 [GMT +2:00] 
  

Mevrouw heeft opnieuw gebeld en 
het blijkt toch allemaal goed te zijn. 
Ze had zich vergist. Dus melding kan 
gesloten worden. 
 

-2021 08:09 [GMT +2:00] 



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

-2021 16:05 [GMT +2:00]  
  

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

-2021 14:29 [GMT +2:00]  
  

Melding word doorgezet naar KW-
UTRECHT-FB-STRAF. 
Helaas is er niemand telefonisch 
bereikbaar bij de bovenstaande 
groep. Vervolgens nog een Skype 
bericht naar  gestuurd, 
maar hier komt zo snel ook geen 
antwoord op.  



 
-2021 11:41 [GMT +2:00] 

  
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 11:39 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 
doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  11:44 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 11:44 [GMT +2:00] 
  

 mijn 
strafdossier, verkeerde 
advocaat, ze doen geen 
strafzaken 
  

 
  

Datalek,  
 

nl 

-2021 08:33 [GMT +2:00] 
  

@KCC, dossier is gearchiveerd. De 
advocaat heeft de stukken niet 
gedownload. Graag doorzetten naar 
het RSC om te sluiten. 
 

-2021 15:57 [GMT +2:00]  
  

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

@rechtspraak.nl 
 

-2021 12:34 [GMT +2:00] 
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

 
 

-2021 12:06 [GMT +2:00]  
  

@KCC-IVO graag in behandeling 
nemen.  



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

  
GPS: oproep raadsman is: 
  
Postbus  

 
 

-2021 11:44 [GMT +2:00] 
  

Collega's willen jullie naar deze 
melding kijken? Bedankt 



Tweedelijns 
melding 2021-  11:50 Advocaten Vraag 

-2021 11:50 [GMT +2:00] 
  

Er is een onjuiste advocaat 
gekoppeld in mijn strafdossier 

 advocaten behandeld 
geen strafzaken 
 
Parket nummer  
 
RB Gld  /locatie arnhem 

-2021 11:50 [GMT +2:00] 
  

Mevrouw doorverbonden met RB 
Gld 



Tweedelijns 
melding 2021-  15:46 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 15:46 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  

-2021 17:01 [GMT +2:00] 
  

Zaak is verwijderd bij de advocaat. 
 

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

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

-2021 16:34 [GMT +2:00]  
  

Kan je even kijken naar de registratie 
en heb je gebeld met KW? 
 

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

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
Link:  
 



-2021 15:46 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 
doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Advocaat gaf aan dat hij geen 
terugkoppeling hoeft. 



Tweedelijns 
melding 2021-  10:16 Advocaten Veiligheidsincident 

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

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

  
BAR-nummer:   
 
Dossier niet van ons, advocaat 
er af halen? 

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

Melding kan gesloten worden.  
 

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

@KCC, graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
- het dossier is gearchiveerd. 
 

-2021 15:42 [GMT +2:00]  
  

Melding s.v.p. routeren naar Team 
Beheer Mijn strafdossier zodat er 
technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel 
kan het incident worden gesloten 
en/ of door RSC een terugkoppeling 
aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn 
verricht:         
Het abonnement van de advocaat is 
beëindigd in GPS 
De juiste advocaat is inmiddels 
gekoppeld aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar 

@rechtspraak.nl 
 

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

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 



-2021 12:27 [GMT +2:00] 
  

@KCC/IVO 
Routeringen: 
DT&T – AR/Postkamer 
 
Link: 

 
 

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

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 
doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Meldingsnummer gegeven. 



Tweedelijns 
melding 2021-  15:23 Advocaten Incident 

-2021 15:23 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  

-2022 17:15 [GMT +1:00] 
  

Bericht OM: 
 
Je melding met nummer 

 is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Inmiddels zit de juiste advocaat in de 
zaak.  
 
  
 

-2021 10:50 [GMT +2:00] 
  

Onderstaande doorgeven aan de 
klant.  
 

-2021 15:52 [GMT +2:00] 
  

@KCC, graag doorzetten naar het 
RSC om te sluiten. 
- dossier is gearchiveerd. 
 

-2021 17:01 [GMT +2:00] 
  

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

-2021 16:31 [GMT +2:00]  
  

S.v.p. de melding routeren naar 
Team Beheer Mijn strafdossier zodat 
er technisch herstel kan worden 
uitgevoerd. Na het technisch herstel 



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

-2021 16:19 [GMT +2:00] 
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 

-2021 15:41 [GMT +2:00]  
  

@KCC-IVO graag de onjuiste 
advocaat laten verwijderen door 
Straf FB. 
 

-2021 15:41 [GMT +2:00]  
  

Geen stelbrief bekend in GPS 
 

-2021 15:23 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 
doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



 
Graag een terugkoppeling aan de 
advocaat per e-mail wanneer het 
verwijderd is 

nl), dan 
richten aan  zelf. 



Tweedelijns 
melding 2021-  14:42 Rechtzoekenden Incident 

-2021 14:42 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:   

-2021 11:03 [GMT +2:00] 
  

Melding kan gesloten worden.  
 

-2021 15:51 [GMT +2:00] 
  

@KK, graag doorzetten naar het 
RSC. 
- dossier is gearchiveerd. 
 

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

Routeringen: 
Technisch: CLASSIC-MIJN-
STRAFDOSSIER 
 
Link: 

 
 

-2021 14:55 [GMT +2:00]  
  

@KCC-IVO graag in behandeling 
nemen.  
 

-2021 14:53 [GMT +2:00]  
  

Stelbrief aanwezig van  
 Verder geen document 

aanwezig op naam van   
 

 
-2021 14:42 [GMT +2:00] 

  
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 
doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 



 
Geeft aan dat een terugkoppeling 
niet nodig is. 



Eerstelijns 
melding 2021-  15:27 Advocaten Vraag 

-2021 15:27 [GMT +2:00] 
  

Krijgt al de hele dag mailtjes op 
naam van  

 die niet meer 
werkzaam is als advocaat. 
 
Parketnummer:  
en  
A-nummer:   (al 
verwijderd uit BAR-LAT). 
  
Kunnen verder niet inloggen.  

-2021 15:27 [GMT +2:00] 
  

Aangegeven dat mevrouw contact 
kan opnemen met het OM, zodat zij 
van de zaken af wordt gehaald (staat 
in GPS nog gekoppeld). 
 
In overleg met collega  deze 
melding gesloten. 



Tweedelijns 
melding 2021- 11:41 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 11:41 [GMT +2:00] 
  

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

 
BAR-nummer:  

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

Melding kan gesloten worden.  
 

-2021 08:23 [GMT +2:00] 
  

@KCC, graag doorzetten naar het 
RSC. Het dossier is gearchiveerd. 
 

-2021 13:16 [GMT +2:00]  
  

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

-2021 12:49 [GMT +2:00] 
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 11:42 [GMT +2:00] 
  



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

-2021 11:41 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 
doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
NB het domein van de 
emailadressen bij de orde staan nu 
nog op .nl; is onlangs gewijzigd naar 
.com; 

com; mw gaat de 
adressen aanpassen 



Tweedelijns 
melding 2021-  9:08 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 09:08 [GMT +2:00] 
  

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

-2021 13:45 [GMT +2:00] 
  

Zaak is bij de advocaat verwijderd. 
 

-2021 13:29 [GMT +2:00]  
  

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

-2021 12:42 [GMT +2:00] 
  

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 09:18 [GMT +2:00] 
  

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



 
 

 
geschrapt  
 

-2021 09:08 [GMT +2:00] 
  

Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten 
naar LFB Straf.  
 
Als herzending niet lukt of het 
aanpassen van extensie niet werkt, 
advocaat verwijzen naar OM / RB. 
Dit ook aangeven in de melding! 



Tweedelijns 
melding 2021-  8:43 Advocaten Veiligheidsincident 

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

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

 
BAR-nummer:   
 
Juiste advocaat moet zijn: 

 
 

 
 

 
 

 
Tel:  
Fax:  
 

-2021 08:43 [GMT +2:00] 
:  

Sender: 
nl 

Date sent:  2021 6:12 PM 
To: @rechtspraak.nl" 

@rechtspraak.nl> 
Subject: FW: Stukken 
toegevoegd aan strafdossier 

 voor advocaat  
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Vandaag ontving ik een tweetal 
e-mails van u, waarvan u er één 

-2021 13:26 [GMT +2:00] 
  

Zaak is bij advocaat verwijderd. 
 

-2021 12:09 [GMT +2:00]  
  

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

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

Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

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

Collega's willen jullie naar deze 



hieronder aantreft. U stuurt mij 
een strafdossier toe. Ik heb 
evenwel niet degene die zich 
gesteld heeft, maar de heer  

 Zie hieronder zijn 
contactgegevens; 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tel:  
Fax:  
 
Formeel is hier sprake van een 
datalek nu in strijd met de 
richtlijnen van de AVG is 
gehandeld. Ik laat het aan u om 
tijdig een melding te doen bij de 
AP conform de AVG. Bij deze 
heeft u mijn toezegging dat de 
beide e-mails verwijderd zullen 
worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
______________________ 
 
Advocaat 

 
 

 
 

T  

melding kijken? Bedankt 
 

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

Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding 
doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



F  
Afwezig op woensdag en vrijdag 
 
De informatie verzonden met 
dit e-mailbericht is afkomstig 
van advocatenpraktijk  

 en uitsluitend 
bestemd voor de 
geadresseerde. De inhoud is 
vertrouwelijk en mogelijk 
beschermd door een 
beroepsgeheim. Indien dit e-
mailbericht niet voor u bestemd 
is, wordt u vriendelijk verzocht 
dit bericht terug te sturen en 
het origineel te vernietigen. Op 
alle dienstverlening zijn de 
algemene voorwaarden van 

 van 
toepassing, waarin een 
beperking van de 
aansprakelijkheid is 
opgenomen. Deze voorwaarden 
worden op verzoek kosteloos 
toegezonden.  

 is een 
eenmanszaak ingeschreven in 
het Handelsregister te 
Amsterdam onder nr. 

 
 
Van: @rechtspraak.nl 

@rechtspraak.nl> 
Verzonden:  2021 
15:16 
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 
- 090 - Correspondentie 
- 010 - Verdachtegegevens 
- 130 - OM zitting 
- 070 - Slachtoffer 
- 020 - Procesdossier 

 
Het dossier is digitaal 
beschikbaar gesteld via het 
advocatenportaal Mijn 
Strafdossier. 
U logt in met uw Advocatenpas. 
De getoonde zaken zijn 
zichtbaar voor u en voor de 
personen die u heeft 
gemachtigd. 
 
Vier weken na het downloaden 
van het volledige dossier, en 
anders zes maanden nadat er 
voor het laatst een document is 
toegevoegd, wordt het dossier 
van het portaal verwijderd. Ook 



wanneer een verdachte van 
advocaat wisselt is het dossier 
niet langer beschikbaar. 
 
Dit is een automatisch 
verstuurde mail. Voor verdere 
vragen verwijzen wij u graag 
naar het Rechtspraak 
Servicecentrum, telefoon  

 bereikbaar maandag 
t/m donderdag van 8.00 uur tot 
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 
uur tot 17.30 uur. 
 
Informatie van de Raad voor de 
rechtspraak, de rechtbanken, 
de gerechtshoven en de 
bijzondere colleges vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 

 



Deelbesluit 4 - Datalekken 
Document 102

RSC meldingen 466 - 480



Tweedelijns 
melding 2021-  9:27 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 09:27 
[GMT +2:00] 

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

  
- BAR-nummer: 

 
- Parketnummer: 

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

-2022 15:58 [GMT +1:00]   
Is Oud >>>OMM>>> dus sluiten. 
 

-2022 13:49 [GMT +1:00]   
Mogelijk dat de advocaat dit op een andere wijze heeft opgelost. 
Graag dit nakijken s.v.p. 
De melding zal aan OM zijde afgemeld worden. 
 

-2022 13:38 [GMT +1:00]   
Zie onderstaand bericht van het OM  Mogelijk dat 
de melding al is opgelost. Graag dit na kijken.  
Melding is al aan OM zijde gesloten.  
 

-2021 16:09 [GMT +2:00]   
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
Voor zover ik kan zien is er in deze zaak alleen een gesloten 
abonnement voor advocaat  verder geen 
abonnementen voor andere advocaten in deze zaak.  
Het laatste stuk wat verstrekt is in deze zaak is Kennisgeving 
sepot en geleverd aan advocaat  Kan geen registratie 
vinden voor advocaat  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

-2021 16:01 [GMT +2:00]   
Bericht ontvangen OM: 
 
Dag collega, 
 
Melding is  heropend maar dit is helaas nooit terug 
gekoppeld. Onze excuses hiervoor.   
 



Met vriendelijke groet, 
 

 
Medewerker Servicedesk 1e lijn 
Openbaar Ministerie 
Dienstverleningsorganisatie OM 
Domein IT 

 
 

 
 

-2021 14:40 [GMT +2:00]   
OM gemaild met de vraag of ze deze melding heropend hebben.  
 

-2021 14:59 [GMT +2:00]   
Verzoek tot heropening naar DVOM gestuurd. 
 

-2021 12:09 [GMT +2:00]   
Ik kan in GPS niet terugvinden dat  gekoppeld is 
(geweest) aan deze zaak  en dat 
er stukken aan hem zijn verstrekt. Ik zie uitsluitend dat  

 is gekoppeld en de stukken zijn aan hem 
verstrekt. Voornamelijk in 2017 en één stuk  2021.  Zie 
bijlage. Graag verneem ik wanneer (datum en tijdstip)  

 stukken ontvangen heeft van de rechtspraak 
over deze zaak en wat voor stukken dat geweest zijn (naam 
document)  
 

-2021 09:06 [GMT +2:00]   
Ik kan niet goed inschatten of de afmelding van het OM goed is 
en of wij een wijziging hiervoor willen hebben. Vandaar dat ik 
deze terug zet naar FB straf.  
 

-2021 09:00 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Het gaat niet fout achter de schermen. Het is zo gebouwd dat er 
verwacht wordt dat er binnen het advocaten portaal de 
overdracht van de stukken gedaan wordt, wat vroeger de warme 



overdracht heette, we kunnen de documenten dus niet opnieuw 
aanleveren aangezien de programmatuur dit niet toelaat. 
 
Als dit wenselijk is dan zal hiervoor een wijziging gemaakt 
moeten worden voor het overdragen van de documenten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

-2021 10:31 [GMT +2:00]   
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 09:17 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

-2021 08:12 [GMT +2:00]   
S.v.p. via Servicedesk OM routeren naar GPS-AB 
Analyse IVO Rechtspraak | HW d.d. -2021 
 Voor zover ik kan zien staat in deze zaak alleen adv  

 gekoppeld. Er wordt echter gemeld dat na 
herzenden van de stukken  

 stukken krijgt. Kunnen jullie checken of er achter de 
schermen wat fout gaat? 
 

-2021 07:46 [GMT +2:00]   
Contact opgenomen met  deze is nu op de hoogte. 
 

-2021 19:01 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link: 

 



 
FB niet meer aanwezig 
 

-2021 11:10 [GMT +2:00]   
  
 

-2021 10:35 [GMT +2:00]   
 is niet gekoppeld aan 

de zaak, hij heeft dit gemeld. 
 
de advocaat die gekoppeld is in GPS is:  
die heeft zich ook gesteld, dus is het v 



Tweedelijns 
melding 2021-  9:45 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 09:45 
[GMT +2:00] 

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

 
Naam advocaat:  

 
BAR-
nummer:  

-2021 11:15 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door 
gebruiker   een verkeerde advocaat geregistreerd 
waardoor processtukken naar de verkeerde advocaat zijn 
verzonden   
 

 
-2021 13:16 [GMT +2:00]   

Zaak is bij advocaat verwijderd. 
 

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

-2021 16:19 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM 
 

-2021 15:36 [GMT +2:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op -2021 14:38 
medewerker cvom 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  

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

-2021 12:51 [GMT +2:00]   

   



Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 10:35 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO - gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 

-2021 09:45 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 
 
Mevrouw geeft aan geen terugkoppeling te hoeven. 





Tweedelijns 
melding 2021- 13:25 

Professionele 
partijen - 
overig Veiligheidsincident 

-2021 13:25 
[GMT +2:00] 

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

 
 

 is met 
pensioen per 

/20 
mw krijgt nog wel 
'fanmail' = 
notificaties 
 
mw is gemachtigde 
voor de cliënt in 
bovengenoemde 
CVOM zaak 
mw zegt dat zij 
vaker - en ook nog 
na /20 - mails 
krijgt, die worden 
gestuurd aan haar 
(oude) kantoor 
zij wil dat de zaak 
wordt 
overgenomen door 

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

-2021 10:57 [GMT +2:00]   
de betrokkenheid in gps beëindigd / 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 retour naar RSC, zij kunnen 
informeren dat de nieuwe raadsman zich moet stellen. 
 

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

 
 
LFB gebeld.  
 

-2021 15:13 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding naar LFB Straf 
 
@LFB Straf: Advocaat ontkoppelen in MS, daarna naar OM voor 
verwijdering advocaat uit GPS 
 

-2021 13:25 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
gezegd:  
- mw hoort niet gekoppeld te zijn aan de zaak 
- als een andere advocaat het wil overnemen dat moet deze zich 
stellen 
- mails worden door OM/rb alleen aan individuele advocaten 
gestuurd, niet naar een kantoor 
 



oud-collega  
 

RSC: hoe een gemachtigde op de hoogte gesteld wordt door de 
rb/OM weet ik niet > graag onderzoeken en terugkoppelen aan 
aanmelder 



Tweedelijns 
melding 2021- 14:40 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 14:40 
[GMT +2:00] 

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

 
. 

- BAR-
nummer:  
- 
Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met 
openen 
documenten (bij 
meer dan 5 
documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke 
documenten: 
Dagvaarding 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken 
MS):  
 
Heeft vanochtend 
contact gehad met 
het OM (die 
verwezen mevrouw 

-2021 08:33 [GMT +2:00]   
Afhandelingsmail OM ontvangen. 
 
Toelichting afhandeling:  
Document(en) waren/was niet goed geconverteerd. Dit hebben 
we gecorrigeerd en het/de document(en) zullen opnieuw 
worden aangeboden aan DIVOS en advocaten portaal. 
 

-2021 17:19 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 16:59 [GMT +2:00]   
Aangemeld bij DVOM, teruggezet naar RSC. 
 

-2021 16:58 [GMT +2:00]   
Routering: 
KCC-IVO-DVOM (via kwaliteit) 
 
Let op: 
De melding moet na het aanmelden bij het DVOM worden 
doorgezet naar het RSC. 
Het RSC zal de melding na terugkoppeling met de advocaat 
sluiten. Dit om het proces te versnellen. IVO Rechtspraak is 
namelijk in principe klaar. 
 
Link: 

 
 

-2021 16:41 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: 
Ondanks dat het downloaden via een omweg is gelukt, is de 
afspraak de melding door te zetten voor LFB Straf om doorgezet 
te worden naar het OM. 
 

-2021 16:08 [GMT +2:00]   
Moet er nu nog iets gebeuren? Ik lees in de onderste opmerking  
 



door naar ons), 
daarna collega 
gesproken (heeft 
dossier 
hergezonden). 
Krijgt bestanden 
niet open. 
Foutmelding: 
bestand 
beschadigd. 
Onderliggend 
WORD-bestand.  

 
"Het is gelukt om extensie aan te passen (MAC computer) - Toon 
info - extensie wijzigen. Mevrouw heeft het bestand nu kunnen 
openen in WORD."  
 
Wat wordt er nu aan ons verzocht?  
 

-2021 17:14 [GMT +2:00]   
 gesproken 

 
-2021 17:12 [GMT +2:00]   

KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 

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

@KCC/IVO: graag routeren naar KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Toevoeging aan melding: 
dagvaarding: DMS  
 

-2021 14:40 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  
 
Het is gelukt om extensie aan te passen (MAC computer) - Toon 
info - extensie wijzigen. Mevrouw heeft het bestand nu kunnen 
openen in WORD. 



Tweedelijns 
melding 2021- 9:05 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 09:05 
[GMT +2:00] 

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

 
Naam advocaat: 

  
BAR-
nummer  

-2021 11:42 [GMT +2:00]   
Zaak is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 17:10 [GMT +2:00]   
geregistreerd door gps gebruiker  op -2021 15:02 
(medewerker OM Rotterdam) 
einddatum inmiddels geregistreerd door  op -
2021 
mail verzonden naar  

@om.nl> 
 
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht 
in deze zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
 
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2021 15:52 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link: 

 
 
gebeld met FB, niemand neemt de telefoon op. 
 

-2021 15:37 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
Link:  
 

-2021 12:12 [GMT +2:00]   
Het verkeerd koppelen van een advocaat aan een zaak is niet iets 
voor de afdeling Gegevensbeheer. 
 

-2021 09:05 [GMT +2:00]   



Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  15:14 Advocaten Veiligheidsincident 

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

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

 
- BAR-
nummer:  
- 
Parketnummer: 

 
 
mw doet geen 
strafzaken 

-2021 12:57 [GMT +2:00]   
Zaak is bij advocaat verwijderd. 
 

-2021 11:40 [GMT +2:00]   
geregistreerd door  op -2021, medewerker 
Parket Den Haag, betrokkenheid is inmiddels door dezelfde 
gebruiker beëindigd op -2021  
 
mail verzonden naar  

@om.nl> 
  
@ KCC 
call svp door naar CLASSIC-MIJN-STRAFDOSSIER om het bericht 
in deze zaak aan de verkeerde raadsman te verwijderen 
 
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2021 08:55 [GMT +2:00]   
Routering: 
- KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 15:47 [GMT +2:00]   
Verdachte is  misschien komt het daardoor? 
 
Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

-2021 15:14 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  



Tweedelijns 
melding 2021- 17:01 

Professionele 
partijen - 
overig Veiligheidsincident 

-2021 17:01 
[GMT +2:00]  

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

 
- BAR-
nummer:  
(Graag advocaat 
ontkoppelen) 
- 
Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met 
openen 
documenten (bij 
meer dan 5 
documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke 
documenten: 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS) 
 
Zij geeft aan dat er 
stukken 
toegestuurd zijn, 
maar collega is niet 
meer werkzaam. 
Cliënt blijft nog bij 

-2021 12:49 [GMT +2:00]   
Zaak is bij advocaat verwijderd. 
 

-2021 11:34 [GMT +2:00]   
 geregistreerd door  op -2021 

17:32 medewerker OM Amsterdam 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  

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

-2021 07:48 [GMT +2:00]   
Routering: 
- KW-UTRECHT-FB-STRAF  
 

 
 
Functioneel moet op de hoogte gebracht worden, via skype 
gekeken wie online is, nog niemand online 
 

-2021 17:15 [GMT +2:00]   
Zit geen stelbrief in van nieuwe advocaat 
 

-2021 17:03 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 

-2021 17:01 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  



het kantoor, er is 
ook een advocaat 
gesteld.  

 

 
Als herzending niet lukt of het aanpassen van extensie niet 
werkt, advocaat verwijzen naar OM / RB. Dit ook aangeven in de 
melding! 



Tweedelijns 
melding 2021-  10:34 

Professionele 
partijen - 
overig Veiligheidsincident 

-2021 10:34 
[GMT +2:00]  

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

  
- BAR-
nummer:  
- 
Parketnummer: 

 
 
Geeft aan dat zij 
niet aangemeld is 
voor strafzaak 
Heeft wel een mail 
ontvangen, maar 
kan het niet 
openen. 

-2021 11:54 [GMT +2:00]   
Mail van OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
Toelichting afhandeling:  
In de zaak met parketnummer  is door gebruiker 

 een verkeerde advocaat geregistreerd waardoor 
processtukken naar de verkeerde advocaat zijn verzonden 
 

 
-2021 11:19 [GMT +2:00]   

Zaakdossier  
 

-2021 09:05 [GMT +2:00]   
Melding OM: 
 
Beste heer, mevrouw IVO Rechtspraak KCC, 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 08:57 [GMT +2:00]   
Melding bij het OM aangemeld. 
 

-2021 08:45 [GMT +2:00]   
Zaak is verwijderd bij de advocaat. 
 

-2021 15:43 [GMT +2:00]   
geregistreerd door  -2021 11:44, parket 
amsterdam 
einddatum geregistreerd 
mail verzonden naar  

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

  



EN 
Melding indienen bij gps FB OM om de juiste raadsman te laten 
registeren. 
  
Deze call kan vervolgens gesloten worden 
 

-2021 14:03 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link: 

 
 
FB gebeld.   gesproken 
 

-2021 11:07 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding naar LFB straf 
 
@LFB Straf: Advocaat verwijderen uit MS, melding daarna naar 
OM om advocaat uit GPS te verwijderen 
 

-2021 10:34 [GMT +2:00]   
@KCC/IVO: gelieve deze melding routeren naar KW-UTRECHT-
FB-STRAF 
 

-2021 10:34 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  11:27 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 11:27 
[GMT +2:00] 

 
  

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

 
Naam 
advocaat:  

 
 

BAR-
nummer:  
 
Wij staan hem niet 
bij, deze verdachte, 
de advocaat er af 
halen? 
 
 
We staan hem niet 
meer  

-2021 10:25 [GMT +2:00]   
Toelichting afhandeling:  
datum einde geldigheid advocaat <> vde is gevuld -2021. 
het abonnement is beeindigd; 
 

-2021 12:37 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 10:02 [GMT +2:00]   
Zaak is bij advocaat verwijderd. 
 

-2021 16:04 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of 
door RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven.  
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS.  
De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.   
Een e-mailbericht verzonden aan  @om.nl   
 

-2021 11:42 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link: 

 
 
Gebeld met FB 
 

-2021 11:39 [GMT +2:00]   



@kcc ivo, graag melding verder oppakken 
 

-2021 11:27 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  14:41 Advocaten Vraag 

-2021 14:41 
[GMT +2:00]  

  
Er zijn stukken 
toegevoegd aan het 
strafdossier gericht 
aan  

 maar zij 
werkt daar niet 
meer werkt voor de 
officier van justitie 
nu. 
 

  
 
Blijkt al een oud 
dossier te zijn 

-2021 14:41 [GMT +2:00]   
Welke advocaat is nu hier aan gekoppeld ?   Geen andere 
Doorverbonden om te controleren of er daadwerkelijk iets is  
toegevoegd  



Tweedelijns 
melding 2021-  15:38 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 15:38 
[GMT +2:00] 

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

 
- BAR-
nummer:  
- 
Parketnummer: 

 
 
Extra uitvragen bij 
problemen met 
openen 
documenten (bij 
meer dan 5 
documenten hoeft 
dit niet) 
- Welke 
documenten: nvt 
- DMS nummer (zelf 
opzoeken MS): nvt 
 
aanmelder 
(advocaat) werkt 
samen met broer; 
broer heeft zelfde 
naam en voorletter 
broer moet 
gekoppeld worden 
aan dossier; heeft 

-2021 09:31 [GMT +2:00]   
Zaak is verwijderd bij advocaat. 
 

-2021 16:47 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd.  
Na het technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of 
door RSC een terugkoppeling aan advocaat.  
 
De volgende handelingen zijn verricht:   
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS  
Er is contact opgenomen met lokaal functioneel beheer en de 
griffie om de juiste advocaat te laten koppelen aan de zaak  
Een e-mailbericht verzonden naar 

@rechtspraak.nl 
 

-2021 15:54 [GMT +2:00]   
Routering:  
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Soort melding: Veiligheidsincident 
 
Link: 

 
 
gebeld met FB 
 

-2021 15:38 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@Kwaliteit: Melding doorzetten naar LFB Straf.  



zich ook 
gesteld/was al 
gekoppeld 
WEL:  
NIET:  



Tweedelijns 
melding 2021- 11:20 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 11:20 
[GMT +2:00] 

 
  

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

  
Naam 
advocaat:   

 
BAR-
nummer  
 
We kregen een 
mail, 
mijn  strafdossier, 
maar hij doet geen 
straf.  

-2021 15:21 [GMT +2:00]   
Het OM heeft de melding gesloten met de volgende handeling:  
De OM medewerker heeft de juiste raadsman in de zaak 
opgevoerd.  
 

-2021 14:49 [GMT +2:00]   
Ik heb het dossier voor het genoemde BARnummer 
gearchiveerd, en daarmee is het onbeschikbaar geworden voor 
de advocaat 
Het correct koppelen van advocaten dient bij het OM te 
gebeuren 
 

-2021 14:47 [GMT +2:00]   
OM mailt: 
 
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
 

-2021 14:10 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 
Tevens melding via Servicedesk OM routeren naar lokaal parket 
zodat de juiste advocaat geregistreerd kan worden in GPS. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
-Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS. 
-De juiste advocaat wordt door het OM gekoppeld.         
-Een e-mailbericht verzonden 
aan @om.nl          
 

-2021 13:51 [GMT +2:00]   
Aan  doorgeven via skype.  
 

-2021 13:50 [GMT +2:00]   
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 



Link: 
 

 
-2021 11:20 [GMT +2:00]   

Collega's willen jullie naar deze melding kijken? Bedankt 
 

-2021 11:20 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 
@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021- 13:20 Advocaten Vraag 

-2021 13:20 
[GMT +2:00] 

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

 
Naam advocaat: 

 
 

BAR-nummer: 
 

-2021 16:01 [GMT +2:00]   
 
  

Ik heb hem gebeld, uitgelegd. 
Hij verwijderd het dossier. Melding sluiten 
 

-2021 15:36 [GMT +2:00]   
Dossiers gearchiveerd voor het genoemde BARnummer en 
daarmee onbeschikbaar gemaakt voor die advocaat 
 
De advocaat heeft de documenten al wel gedownload, graag 
contact opnemen met het verzoek de documenten van deze 
dossiers te verwijderen. 
 
****  ***** 

 Oproeping TUL 
 Vordering na voorwaardelijke veroordeling (Alg.) 

Dagvaarding  
Justitiele documentatie 
Last tot toevoeging raadsman bestemd voor de Raad voor de 
Rechtsbijstand 
TUL: Aantekening Mondeling Vonnis -2019 
Vertaling dagvaarding 
Vertaling oproeping TUL 
Vertaling vordering TUL 
Verzoek aan rechtbank om last tot toevoeging 
Werkkopie - Procesdossier 
 
***** ***** 

 Akte Uitreiking IP  
 Akte Uitreiking IP  
 Oproeping TUL 
 Vordering na voorwaardelijke veroordeling (Alg.) 
 Akte Uitreiking IP  
 Akte Uitreiking IP  
 Oproeping TUL 
 Vordering na voorwaardelijke veroordeling (Alg.) 

Akte Uitreiking IP  



Akte Uitreiking IP  
Dagvaarding  
ID-staat conform SKDB 
ID-staat conform SKDB 
Justitiele documentatie 
Melden zittingsdatum  
Opvragen van TUL stukken 
TUL: Aantekening Mondeling Vonnis -2019 
TUL: Mededeling Voorwaardelijke Veroordeling 
Vertaalde dagvaarding 
Vertaalde Oproeping TUL + vordering 
Vertaalde Oproeping TUL + vordering 
Werkkopie - Dagvaarding (vertaling) 
Werkkopie - Kopie tbv TUL 
Werkkopie - Kopie tbv TUL 
Werkkopie - Oproeping TUL (vertaling) 
Werkkopie - Oproeping TUL (vertaling) 
Werkkopie - Procesdossier 
 

-2021 14:29 [GMT +2:00]   
Melding s.v.p. routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/ of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat. 
  
De volgende handelingen zijn verricht:         
Het abonnement van de advocaat is beëindigd in GPS 
Er is contact opgenomen met de griffie om de juiste advocaat te 
koppelen aan de zaak 
Een e-mailbericht verzonden naar @rechtbank.rb-obr.nl 
 

-2021 13:47 [GMT +2:00]   
@KCC-IVO: Melding naar LFB Straf, advocaat uit MS en GPS 
verwijderen. 
 

-2021 13:20 [GMT +2:00]   
Volgens standaard oplossing: 



@DOKK: Graag deze melding doorzetten naar FB. De advocaat 
moet verwijderd worden. 



Tweedelijns 
melding 2021-  11:19 Advocaten Veiligheidsincident 

-2021 11:19 
[GMT +2:00] 

 
  

Volgens standaard 
oplossing: 
Met welk probleem 
neemt de advocaat 
contact met ons op: 
 
Niet voor mij, ik 
doe geen 
strafzaken. Ik heb 
dit bericht 3x gehad 
gisteren. 
 
Uitvraagscript 
- Naam 
advocaat:  

 
- BAR-
nummer:  
- 
Parketnummer: 

 

-2021 14:21 [GMT +2:00]   
Bericht OM: 
Je melding met nummer  is behandeld en 
gereed. 
   
  
Toelichting afhandeling:  
nwe adv is inmiddels opgevoerd door zm-medewerker  
  
 
  
 

-2021 13:35 [GMT +2:00]   
@KCC, DIt is een gebruikersfout bij GPS. Ze hebben dar de 
verkeerde advocaat gekoppeld. Zou u contact op kunnen met 
GPS beheer. ALvast bedankt  
 

-2021 15:40 [GMT +2:00]   
Sender .nl 
Date sent:  2021 3:23 PM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:      FW: Strafdossier  is 
digitaal verstrekt aan advocaat  
 
Sorry, maar dit is nu 5e keer dat ik dit krijg terwijl ik geen 
strafzaken doe… 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
※ 
image001.png 
 
 
Van: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl] 
Verzonden:  2021 15:01 
Aan: nl> 



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

-2021 14:59 [GMT +2:00]   
Je melding is geregistreerd onder nummer  
Bewaar dit nummer als referentie. 
  
 

-2021 13:51 [GMT +2:00]   
S.v.p. de melding routeren naar Team Beheer Mijn strafdossier 
zodat er technisch herstel kan worden uitgevoerd. Na het 
technisch herstel kan het incident worden gesloten en/of door 
RSC een terugkoppeling aan advocaat worden gegeven. 



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

-2021 13:04 [GMT +2:00]   
Routering: 
KW-UTRECHT-FB-STRAF 
 
Link: 

 
 

-2021 11:40 [GMT +2:00]   
Sender nl 
Date sent:  2021 11:14 AM 
To: "Rechtspraak Servicecentrum (LDCR)" @rechtspraak.nl> 
Subject:   
 
Niet voor mij, ik doe geen strafzaken. Ik heb dit bericht 3x gehad 
gisteren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
※ 
image001.png 
 
 
Van: @rechtspraak.nl @rechtspraak.nl] 
Verzonden:  2021 20:31 
Aan: .nl> 
Onderwerp: Strafdossier  voor advocaat  



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