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Nummerherkenning
Cliënten moeten te allen tijde vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat. Ook over
de telefoon. Om te zorgen dat telefoongesprekken tussen cliënten en advocaten niet worden
afgeluisterd door de politie, is het systeem van ‘nummerherkenning’ geïntroduceerd. Dit systeem
zorgt ervoor dat nummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd.
De NOvA hecht een groot belang aan een betrouwbaar en veilig nummerherkenningssysteem.
Het nummerherkenning-systeem wordt gevoed met de geheimhoudernummers die bij de NOvA
zijn geregistreerd. De geheimhoudernummers van uw kantoor staan op het tabblad
‘Geheimhoudernummers’ in MijnOrde.
Welke nummers worden geregistreerd?
Op het tabblad ‘Geheimhoudernummers’ in MijnOrde staan de volgende gegevens:
Kantoor: hier worden het algemene telefoon- en faxnummer van uw kantoor getoond, zoals de
NOvA die in de Beheer Advocaten Registratie (BAR) geregistreerd heeft staan. Dit geldt voor
kantoren met het kantoortype regulier. Voor kantoren met kantoortype gemengd en advocaat in
dienstbetrekking geldt dat de algemene telefoon- en faxnummers niet mogen worden
doorgezonden aan de Nationale Politie en DJI en dus ook niet getoond worden in dit overzicht.
De kantoorverantwoordelijke en diens gemachtigde(n) kunnen het algemene telefoon- en
faxnummer in MijnOrde aanpassen via het tabblad “Wijzigingen doorgeven”. Hier kunnen zij ook
vermelden of deze nummers moeten worden doorgegeven aan DJI.
Advocaten: hier worden alle advocaten getoond die werkzaam zijn op uw kantoor, met hun directe
en mobiele telefoonnummer zoals zij het hebben laten registreren bij BAR. Aanpassingen kunnen
alleen door de advocaat zelf en diens gemachtigde(n) worden doorgegeven via het tabblad
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“Wijzigingen doorgeven”. Hier kunnen zij ook vermelden of deze nummers moeten worden
doorgegeven aan DJI.
Extra nummers: hier moeten de telefoonnummers worden ingevoerd die niet bij de NOvA
geregistreerd staan en dus ook niet bij de eerder getoonde nummers uit de BAR staan. De
kantoorverantwoordelijke en diens gemachtigde(n) kunnen deze nummers beheren. Zij kunnen
extra nummers toevoegen of verwijderen. Door een omschrijving in te vullen, is duidelijk aan wie
elk telefoonnummer toebehoort. Dit veld is niet verplicht, maar het advies is om deze wel altijd in te
vullen. De telefoonnummers die hier staan, worden uitsluitend ten behoeve van nummerherkenning
gebruikt.
In de Regeling op de advocatuur, par. 5.3, is vastgelegd welke nummers als
geheimhoudernummer mogen worden geregistreerd. Voor het gemak is verderop in dit document
een overzicht toegevoegd.
Advocaten die geen kantoorverantwoordelijke zijn, hebben wel inzicht in de nummers die door de
kantoorverantwoordelijke zijn opgegeven. De advocaat kan, als deze niet de
kantoorverantwoordelijke is, alleen wijzigingen van persoonlijke directe nummers doorgeven aan
de NOvA. De overige nummers binnen het kantoor zijn inzichtelijk, maar kunnen alleen aangepast
worden door de kantoorverantwoordelijke.
Kantoortype
Het kantoortype kan regulier zijn als er slechts geheimhouders zoals advocaten en notarissen
werkzaam zijn, of gemengd indien er ook niet-geheimhouders zoals fiscalisten werkzaam zijn.
Indien u advocaat in dienstbetrekking bent, oftewel indien u werkt voor een kantoor zoals
omschreven in de Voda art 5.9 lid e, f en g, dan is het kantoortype niet van toepassing en wordt dit
in het geheel niet getoond.
Indien uw kantoor meerdere vestigingen heeft, dan dient voor elke vestiging afzonderlijk ingelogd
te worden en doorgegeven te worden welk kantoortype die vestiging is. Ook de
geheimhoudernummers dienen per kantoor te worden opgegeven.
Indien het kantoortype niet of onjuist is ingevuld, moet de kantoorverantwoordelijke dit aanpassen
via ‘Wijzigingen doorgeven’.
Dienst Justitiële Inrichtingen
Via MijnOrde kunt u ook aangeven of uw nummers moeten worden doorgegeven aan het systeem
van Nummerherkenning DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). De nummers die u doorgeeft aan DJI
worden door het telefoonsysteem van DJI herkend als geheimhoudernummers. Binnen de
inrichtingen van DJI worden gesprekken vanaf een kaarttelefoon (telefoons waarmee
gedetineerden naar buiten kunnen bellen) standaard automatisch opgenomen. Wordt door uw
gedetineerde cliënt vanaf een kaarttelefoon naar een geheimhoudernummer gebeld dat in de
applicatie is ingevoerd en aan DJI is doorgegeven, dan wordt opname vóór totstandkoming van het
gesprek verhinderd. U moet zelf per telefoonnummer kiezen voor het al dan niet doorgeven aan
DJI.
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Welke nummers dient u conform de Verordening door te geven?
Reguliere advocatenkantoren; alle kantoren met alleen advocaten/geheimhouders moeten
de volgende nummers doorgeven:
1. Het doorkiesnummer vaste telefoon advocaat
2. Mobiel nummer advocaat
3. Doorkiesnummer fax advocaat
4. Doorkiesnummer vaste telefoon secretaresse van de advocaat
5. Nummer van de vaste telefoonaansluiting thuis van de advocaat, die alleen voor zakelijk gebruik
is bestemd en wordt gebruikt
6. Algemene vaste telefoonnummer van het kantoor
7. Het algemene faxnummer van het kantoor
8. Eventueel bundelnummers (kunnen er meerdere zijn)
9. Doorkiesnummers van personen met een afgeleid verschoningrecht
a. Doorkiesnummer studentstagiaire
b. Doorkiesnummer paralegal
c. Doorkiesnummer medewerkers van de financiële administratie
Alle gemengde kantoren moeten de volgende nummers aanleveren
1. Het doorkiesnummer vaste telefoon advocaat
2. Mobiel nummer advocaat
3. Doorkiesnummer fax advocaat
4. Doorkiesnummer vaste telefoon secretaresse van de advocaat
5. Nummer van de vaste telefoonaansluiting thuis van de advocaat, die alleen voor zakelijk gebruik
is bestemd en wordt gebruikt
6. Doorkiesnummers van personen met een afgeleid verschoningrecht
a. Doorkiesnummer studentstagiaire
b. Doorkiesnummer paralegal
7. Eventueel bundelnummers (dit is afhankelijk van de vraag of het telefoonverkeer van advocaten
en niet-geheimhouders technisch gescheiden kan worden)
Alle advocaten in dienstbetrekking moeten de volgende nummers aanleveren
1. Het doorkiesnummer vaste telefoon advocaat
2. Mobiel nummer advocaat
3. Doorkiesnummer fax advocaat
4. Doorkiesnummer vaste telefoon secretaresse van de advocaat
5. Nummer van de vaste telefoonaansluiting thuis van de advocaat, die alleen voor zakelijk gebruik
is bestemd en wordt gebruikt
Overzicht van de geregistreerde geheimhoudernummers
Voor uw eigen administratie kunt u een overzicht van de geregistreerde geheimhoudernummers in
de vorm van de pdf downloaden. U gebruikt hiervoor de link “exporteren naar pdf” bovenaan de
pagina Geheimhoudernummers in MijnOrde. Dit overzicht bevat alle kantoor-, advocaat- en extra
nummers die voor uw kantoor zijn opgegeven.
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Vragen
Voor meer informatie over de geheimhoudernummers kijk op
https://advocatenorde.nl/geheimhoudernummer
Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het informatiepunt van de NOvA op 070 - 335 35 54
of informatiepunt@advocatenorde.nl.
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