
Bijlage 6: Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden 
Behorend bij artikel 34 van de Regeling op de advocatuur 

De ondergetekenden: 

1. ..........

te dezen handelend als .......... - hierna te noemen: het kantoor - en als zodanig het kantoor 
vertegenwoordigend; 

2. a. .......... ; 
b. .......... en
c. .......... ,

te dezen handelend: 
als bestuursleden van de stichting: Stichting Derdengelden .........., hierna te noemen: de stichting - en 
als zodanig vormend het hele bestuur de stichting vertegenwoordigend; 

overwegende: 

- dat aan de advocaten die verbonden zijn aan het kantoor - hierna te noemen: advocaten, of ieder 
afzonderlijk: advocaat - uit hoofde van hun beroep gelden en vermogensbestanddelen worden 
toevertrouwd die niet zijn bestemd voor de advocaat, maar voor zijn cliënt of enige andere derde, voor 
zover deze gelden niet kunnen worden aangemerkt als verschotten of vast recht;  
- dat deze gelden en andere vermogensbestanddelen zijn aan te merken als derdengelden als 
bedoeld in artikel 1.1 van de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse orde van advocaten - 
hierna te noemen: de derdengelden - en zich in civielrechtelijke zin vermengen met het vermogen van 
de advocaten respectievelijk zich kunnen vermengen met het vermogen van het kantoor, tenzij de 
derdengelden geheel afzonderlijk zijn ondergebracht;  
- dat een advocaat op grond van artikel 6.21 van de Verordening op de advocatuur verplicht is om een 
stichting derdengelden ter beschikking te hebben teneinde de derdengelden afgescheiden te houden 
van het vermogen van de advocaat respectievelijk van het kantoor;  
- dat om die reden de stichting is opgericht;  
- dat de stichting geen andere activiteiten verricht dan het in ontvangst nemen van derdengelden, het 
tijdelijk beheren van hetgeen de stichting heeft ontvangen en het betalen of overdragen van hetgeen 
de stichting heeft ontvangen aan de rechthebbenden of degenen die rechthebbenden zullen blijken te 
zijn;  
- dat wordt beoogd alle betalingen van derdengelden te doen plaatsvinden aan of vanuit de stichting, 
met dien verstande dat vermenging slechts zal plaatsvinden waar het betreft de derdengelden 
onderling en geen vermenging zal optreden tussen de derdengelden en het vermogen van de 
advocaat respectievelijk van het kantoor;  

komen overeen als volgt: 

Artikel 1 
De stichting stelt zich ter beschikking van de advocaten, zulks in de zin van artikel 6.21 van de 
Verordening op de advocatuur. De stichting verbindt zich jegens het kantoor en in het bijzonder jegens 
de advocaten van het kantoor de derdengelden in beheer te nemen.  

Artikel 2 
De stichting kan niet de aan de advocaten toekomende voorschotten, honoraria, verschotten en vast 
recht voor het kantoor in ontvangst nemen. Zij verbindt zich geen andere activiteiten te verrichten dan 
hiervoor omschreven, met dien verstande dat de stichting ter beschikking kan staan van andere 
advocaten of andere kantoren, mits het kantoor daarmee schriftelijk heeft ingestemd.  

Artikel 3 
Het kantoor bedingt onherroepelijk van de stichting dat de stichting aan de rechthebbende betaalt de 
bedragen die door de stichting zijn ontvangen en aan de rechthebbende toekomen. De betaling 



geschiedt zo spoedig mogelijk nadat door of namens de rechthebbende daartoe het verzoek is 
gedaan. Voor zover door of namens de rechthebbende dit beding niet eerder is aanvaard, geldt het 
verzoek als aanvaarding van het ten behoeve van de rechthebbende gemaakte beding. Indien niet 
vaststaat dat de rechthebbende aanspraak kan maken op onmiddellijke uitbetaling, geschiedt de 
uitbetaling eerst nadat dit wel is komen vast te staan.  

Artikel 4 
De rechthebbende kan de stichting derdengelden opdragen, bij voorkeur schriftelijk, van het hem 
toekomende bedrag gelden over te maken op de rekening van de advocaat, zulks ter voldoening van 
openstaande declaraties.  
De advocaat ziet er op toe dat de stichting derdengelden pas tot uitbetaling overgaat zodra de 
rechthebbende een volledig beeld heeft van het verloop van de zaak, van het aan de rechthebbende 
toekomende bedrag uit hoofde van ten behoeve van hem geïncasseerde gelden en van de hoogte 
van de declaratie van de advocaat.  

Artikel 5 
De stichting draagt zorg voor het rentedragend uitzetten van de derdengelden. De rente welke de 
stichting over de uitgezette gelden ontvangt komt indien de gelden langer dan acht dagen hebben 
uitgestaan de rechthebbenden toe verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en een 
vergoeding ter grootte van een/vierde procent van het betrokken bedrag, berekend op jaarbasis. 
Onder ‘betrokken bedrag’ wordt verstaan de hoofdsom van het ten behoeve van de rechthebbende 
uitstaande bedrag. Berekeningswijze voor de vergoeding ten behoeve van de stichting: ¼ procent x { 
(aantal depot – 8) : 365 } x de hoofdsom.  

Artikel 6 
Indien de stichting, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1, ter beschikking staat van 
andere advocaten en/of andere kantoren, zal de stichting de door toedoen van het kantoor 
respectievelijk de advocaten ontvangen derdengelden daartoe storten op een afzonderlijke 
bankrekening die ten name van de stichting is gesteld, met vermelding van haar hoedanigheid van 
stichting derdengelden van het kantoor.  

Artikel 7 
Het kantoor respectievelijk de advocaat heeft te allen tijde jegens de stichting uitsluitend aanspraak op 
betaling van gelden die voor het kantoor respectievelijk de advocaat zijn bestemd.  

Artikel 8 
Het kantoor respectievelijk de advocaat kan van de stichting geen betaling vorderen van voor hem 
bestemde gelden zo lang het totaalbedrag van de door de stichting beheerde derdengelden meer 
bedraagt dan het saldo van de in de stichting aanwezige liquiditeiten. Indien de stichting mede ter 
beschikking staat van andere advocaten en/of andere kantoren, zal geen betaling kunnen worden 
gevorderd zo lang het totaalbedrag van hetgeen de stichting ingevolge het bepaalde in artikel 3 aan 
de rechthebbenden dient te betalen ter zake van door toedoen van het kantoor respectievelijk de 
advocaat aan de stichting betaalde derdengelden meer bedraagt dan het saldo van de in artikel 6  
bedoelde rekening.  

Artikel 9 
Het kantoor verricht ten behoeve van de stichting geen andere diensten dan die welke voor het 
functioneren van de stichting onontbeerlijk zijn, te weten bestuursactiviteiten en administratieve 
werkzaamheden.  

Artikel 10 
De advocaat brengt aan de stichting geen omzetbelasting in rekening. 

Artikel 11 
Het kantoor ontvangt een jaarlijkse vergoeding van de door hem voor de stichting verrichte diensten 
welke gelijk is aan het per het einde van ieder boekjaar blijkende positieve exploitatiesaldo van de in 
artikel 6 bedoelde rekening.  

Artikel 12 



Het kantoor zorgt ervoor dat het boekjaar van het kantoor gelijk is aan het boekjaar van de stichting. 

Artikel 13 
Deze overeenkomst kan alleen worden beëindigd met inachtneming van hetgeen in de Verordening 
op de advocatuur is bepaald.  

Getekend in .......... voud te ........... op ........... 

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze statuten besteden, is het 
mogelijk dat de informatie onvolledig is of niet geschikt voor het doel waarvoor u deze 
raadpleegt. Raadpleeg StichtingService voordat u de informatie gebruikt. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie 
die door middel van dit document of onze website is verkregen.

Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft 
ruime ervaring met het oprichten van derdengelden stichtingen. De kosten bedragen € 300,- 
(2015) inclusief btw voor de oprichting. Dit is inclusief notariskosten. Vraag direct je eigen 
stichting aan via ons online aanvraagformulier

http://stichtingservice.nl/oprichting-stichting-starten/



