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‘De naleving van de verplichte oprichting

van een Stichting Derdengelden is zeer

hoog.’ Tot deze conclusie komt onder-

zoeksbureau Research voor Beleid in een

evaluatieonderzoek in opdracht van de

Nederlandse Orde van Advocaten.

Volgens de onderzoekers van het Leidse bureau

beschikken de overgrote meerderheid van de

kleine en (middel)grote advocatenkantoren, en

ruim de helft van de eenmanskantoren over een

eigen Stichting Derdengelden. Iets minder dan de

helft van de eenmanskantoren, alsmede een klein

aantal kleine en (middel)grote kantoren participe-

ren samen met één of meerdere andere kantoren in

een gemeenschappelijke Stichting Derdengelden.

Enkele kantoren (uitsluitend eenpitters) hebben

aangegeven helemaal niet te beschikken over – of te

participeren in – een Stichting Derdengelden.

De conclusies zijn getrokken op basis van een

onderzoek onder 496 kantoren. Aan de deelnemers

werd via een internetsite of per brief een vragenlijst

voorgelegd. Daarbij zijn drie groepen onderschei-

den: eenmanskantoren, kleine kantoren (2 tot 5

werknemers), en (middel)grote kantoren (6-20

werknemers respectievelijk meer dan 20 werkne-

mers). Van de 995 benaderde kantoren hebben 496

hun medewerking verleend aan het onderzoek, een

respons van 50%.

Een andere conclusie van de onderzoekers is dat

‘de meeste advocatenkantoren weinig tot geen pro-

blemen/knelpunten hebben ondervonden bij de

oprichting van de eigen (of gemeenschappelijke)

Stichting Derdengelden’. Advocaten die wél pro-

blemen ondervonden zijn volgens de onderzoekers

vooral eenmanskantoren. ‘In totaal heeft één op de

zes advocatenkantoren (ruim een kwart van de

een mans  kantoren) enige/veel problemen onder-

vonden met het vinden van een tweede bestuurder.

Zeven procent van de kantoren (vooral eenmans-

kantoren) geeft aan ook andere problemen of knel-

punten te hebben ondervonden. Die meest ge -

noemde problemen zijn: extra rompslomp, tijd en

energie, kosten.’

Ten aanzien van de ‘tweehandtekeningeneis’ (voor

het overmaken van gelden vanuit de eigen of

gemeenschappelijke Stichting zijn handtekenin-

gen van twee bestuurders vereist) hebben de onder-

zoekers een min of meer gelijk patroon ontdekt.

Ruim tachtig procent van de advocatenkantoren

heeft geen onoverkomelijke problemen met het

voldoen aan deze eis. Zestien procent (vooral een-

mans- en kleine kantoren) geeft aan die wél te heb-

ben. Als onoverkomelijke problemen worden

genoemd: rompslomp, vertragingen en problemen

met elektronisch bankieren.

Research voor Beleid heeft ook gevraagd hoeveel

advocatenkantoren derdengelden verrekenen met

het eigen honorarium. De grote meerderheid (84%)

doet dit, meestal na expliciete toestemming van de

rechthebbende. Vijf procent van de advocaten verre-

kent ook zonder de expliciete toestemming van de

rechthebbende.

De evaluatie is naar het College van Afgevaardigden

gezonden. Die zal het onderzoek bespreken tijdens

de vergadering van 25 juni. (LW)

Het onderzoek is in zijn geheel te vinden op BalieNet.

Kijk onder het kopje Organisatie in de navigatiebalk

links, klik verder naar College van Afgevaardigden,

onder 25/6/2003.

Stichting Derdengelden inmiddels gemeengoed
Evaluatie Boekhoudverordening

verzon en won

Om een einde te maken aan de productie

van wiet deed een politiemacht van onge-

veer 700 man op 20 mei 2003 een inval in

woonwagenkamp Vinkenslag bij Maas -

tricht. M.E.-ers houden de bewoners op

afstand. Foto: ANP/Marcel van Hoorn

Wiet weet, mag het zeggen.

J.N. R. M. Aarts, Kocken & Aarts Advocaten

‘Luîstah, asse we nou op die wage gaan

staan, dan zien die juten ons misgien niet.’

E. Lolcama

En de boekenbon is voor:

Amsterdamse taxichauffeurs demonstreren

voor versoepeling van kwaliteitseisen aan

taxi’s.

J. Italianer, Nauta Dutilh


