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gRoteRe AMBItIeS
Maarten lameris (32), gespecialiseerd in onderne
mingsrecht en verzekerings en aansprakelijkheidsrecht, 
werkte na zijn opleiding acht jaar bij een middelgroot 
advocatenkantoor voordat hij onlangs overstapte naar 
BAnnIng in den Bosch. ‘Ik heb er veel geleerd, maar na 
een verlate seven-year itch was het tijd voor een groter 
kantoor. Bij BAnnIng hoop ik de basis te vinden om me 
door te ontwikkelen als zelfstandig advocaat met een 
eigen praktijk, al dan niet binnen een maatschap. er 
komt een nieuwe vestiging van BAnnIng in Amsterdam, 
waar ik kan pionieren. dat is een mooie uitdaging.’

nAAR AndeR  
KAntooR
aerts, mr. e.: Mannaerts Appels 
Advocaten te tilburg
andries, mr. d.H.: claassen Advocaten 
te eindhoven
Baas, mw. mr. c.g.M.: Anderz 
Advocaten te Bergen op Zoom
Berendse-de gruijl, mw. mr. 
I.H.e.M.: Advocatenkantoor de gruijl 
te Rotterdam
Berg, mr. g.f. van den: Van Iersel 
luchtman n.V. te den Bosch
Boer, mr. P. de: legal experience 
Advocaten n.V. te den Bosch
Bollen, mw. mr. S.P.A.: Yes Advocaten 
te de Bilt
Bosch, mw. mr. g.g.: BAnnIng n.V. 
te den Bosch
Brenders, mw. mr. e.J.M.: cMS derks 
Star Busmann n.V. te utrecht
Bressers, mw. mr. K.H.: Holland Van 
gijzen Advocaten en notarissen llP te 
eindhoven
Burgers, mr. t.: dlA Piper nederland 
n.V. te Amsterdam
campen, mr. A.c. van: Van Iersel 
luchtman n.V. te den Bosch
d’Hont, mw. mr. I.M.: 
Advocatenkantoor Visser te Breda
Dekkers, mw. mr. H.J.l.: nautadutilh 
n.V. te Amsterdam
Dezentjé, mw. mr. M.J.: BAnnIng n.V. 
te den Bosch
eikenhout, mw. mr. f.I.: Van diepen 
Van der Kroef advocaten te Haarlem
engelen, mr. S.B.M.A.: Valuas 
Advocaten en Mediators te Venlo
evers, mw. mr. A.c.d: Van Iersel 
luchtman n.V. te den Bosch
geelhoed, mw. mr. P.J.A.: Van der 
goen Advocaten te Soest
graaf, mr. A.J. van der: Wllems 
Advocaten & Rechtsanwälte n.V. te 
Amsterdam
Ham, mr. R.f. van der: loyens & loeff 
n.V. te Amsterdam
Hartog, mr. S. den: derains & gharavi 
te Parijs/frankrijk
Hattem-kuljanski, mw. mr. H. van: 
Holland Van gijzen Advocaten en 
notarissen llP te Rotterdam
Heesen-laclé, mw. mr. Z.d.: Provincie 
noordHolland te Haarlem

Derdengelden
twee digitale handtekeningen 
verplicht bij digitale betalingen 
rekening stichting derdengelden

In het eerste kwartaal van 2014 is iede-
re advocaat schriftelijk door de deken 

geïnformeerd over de verplichtingen 
rondom de stichting derdengelden. 
Hierbij is onder meer uitleg gegeven 
over de procedure voor betalingen van 
een rekening van de stichting derden-
gelden. Voor digitale betaling gold des-
tijds dat één bestuurder digitaal mocht 
autoriseren, onder de voorwaarde dat in 
het dossier de schriftelijke goedkeuring 
voor de betaling was vastgelegd van 
twee bestuurders. 
 De ontwikkeling rondom digitale 
betalingen heeft sindsdien niet stilge-
staan. Zo is het tegenwoordig bij alle 
grote Nederlandse banken mogelijk om 
digitale betalingen door twee bestuur-
ders te laten autoriseren. Nu dit bij alle 
grote Nederlandse banken mogelijk is, 
zijn de dekens van mening dat alle digi-
tale betalingen van een rekening van 
de stichting derdengelden ook op die 
wijze dienen plaats te vinden. Een digi-
tale overboeking met één autorisatie 
en schriftelijke goedkeuring van twee 
bestuurders in het dossier wordt niet 
meer toegestaan. 
 De twee bestuurders kunnen de 
taak zelf voor de overboeking zorg te 
dragen niet overdragen, niet aan andere 
advocaten/niet-bestuurders en niet aan 
andere medewerkers van kantoor. Dat 
was onder de oude regeling ook al zo. 
Een stichting kan meerdere bestuur-
ders benoemen opdat er altijd twee 
bevoegde bestuurders beschikbaar zijn 
om betalingen te verrichten.

dekenberaad

Wie, wat, waar?
Wie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van 
kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail uw verhaal of meld u aan via 
redactie@advocatenorde.nl.

BReed SPecIAlISMe
Pensioenrechtadvocaat Robin van der Ham (41) trad on
langs in dienst bij het Amsterdamse loyens & loeff, waar 
advocaten, fiscalisten en notarissen binnen alle rechts
gebieden samenwerken. ‘Pensioenrecht is pas goed te 
beoefenen als ook kennis van het algemene contracten
recht, het verzekeringsrecht en de Wft – financieel recht 
– scherp op het netvlies staan. Het is voor mij een sport 
cliënten met lastige pensioendossiers met grote financiële 
belangen verder te helpen. Met de huidige discussie over 
een toekomstbestendig pensioenstelsel blijft pensioen 
commercieel gezien een grote uitdaging in de nederland
se markt. Ik blijf daarvoor graag juridische oplossingen 
en creatieve, pragmatische ideeën aandragen.’
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