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De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij het Instituut voor 

Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO bv). Het gebruik van cijfers en/of 

teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken

is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen

en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval

system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het 

WODC. IOO bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of

andere onvolkomenheden.  
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Samenvatting 

Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten ontvangen beroepshal-

ve geld dat van derden is. Om deze gelden buiten het vermogen van die 

beroepsbeoefenaren te houden, zijn eind jaren negentig diverse rege-

lingen getroffen. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders worden via - 

nagenoeg identieke - wettelijke regelingen de derdengelden stringent 

afgescheiden van de overige rekeningen van het kantoor of van de be-

roepsbeoefenaar. De notarissen en gerechtsdeurwaarders gebruiken 

voor de derdengelden aparte rekeningen, zogenaamde 'kwaliteitsreke-

ningen'. Voor de advocaten geldt geen wettelijke regeling. De advocaat 

is volgens de beroepsregels verplicht om een aparte stichting derden-

gelden als rechtspersoon te gebruiken voor de derdengelden.  

 

Voor de handhaving van het verplichte gebruik van derdengeldenreke-

ningen is een financieel toezichtregime en tuchtregime ontwikkeld. Het 

financiële toezicht op de notarissen en gerechtsdeurwaarders is opge-

dragen aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT), terwijl het toezicht op 

de advocatuur bij de Nederlandse Orde van Advocaten ligt. Het tuchtre-

gime is gedelegeerd aan de toezichthouders binnen elke beroepsgroep 

(Kamers van Toezicht, Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, Dekens of 

Raden van Discipline).  

 

De praktijk van de regelingen en verordeningen met betrekking tot de 

derdengelden en het toezicht daarop heeft zich de afgelopen vijf jaar 

kunnen ontwikkelen. De minister van Justitie heeft diverse malen de 

Tweede Kamer toegezegd dat hij na enige jaren praktijkervaring de re-

gelingen zou evalueren. Op grond hiervan heeft het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van 

Justitie het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) ver-

zocht om een evaluatieonderzoek te verrichten naar de praktijkervarin-

gen met de wettelijke en beroepsregelingen met betrekking tot de der-

denrekeningen.  
 

Het evaluatieonderzoek richt zich op de aard en omvang van het ge-

bruik van derdenrekeningen en op de bruikbaarheid van de regelingen 

voor de beroepsgroepen. In het onderzoek wordt beoordeeld in hoever-

re de beroepspraktijk afwijkt van de wettelijke bepalingen. Daarnaast 

staan in dit onderzoek het toezicht op het gebruik van derdenrekenin-

gen en de effectiviteit van het toezicht centraal.  

Voor het evaluatieonderzoek is gebruik gemaakt van openbare gegevens 

van de toezichthouders met betrekking tot derdengelden, zijn ervarin-

gen en meningen van dekens geïnventariseerd en zijn gesprekken ge-

voerd met beroepsbeoefenaren. Daarnaast zijn de resultaten van het 

evaluatieonderzoek vooral gebaseerd op de gegevens die verkregen zijn 

uit een internetenquête onder 690 notarissen, gerechtsdeurwaarders en 

advocaten. Door middel van deze internetenquête onder een grote 
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groep beroepsbeoefenaren is geïnventariseerd wat - naar de mening 

van deze beroepsbeoefenaren - de huidige praktijk is van de derdenre-

keningen.  

 

Aard en omvang van het gebruik van derdenrekeningen 

Alle beroepsbeoefenaren hebben één of meer derdenrekeningen. 

Meestal is dat een algemene derdenrekening. Dat is een rekening die 

gebruikt wordt voor de betalingen van en aan meerdere derden. Daar-

naast heeft een derde van de beroepsbeoefenaren ook één of meer bij-

zondere derdenrekeningen. Een bijzondere derdenrekening is een reke-

ning die bedoeld is voor één zaak of één specifieke derde. 

 

In vergelijking met de gerechtsdeurwaarders en de advocaten hebben 

de notarissen de meeste derdenrekeningen, staan op hun derdenreke-

ningen de hoogste kwartaalsaldi en zijn de bedragen per transactie het 

omvangrijkst. Op de derdenrekeningen van gerechtsdeurwaarders vin-

den de meeste transacties per jaar plaats. Advocaten gebruiken de der-

denrekening het minst. Sommige advocaten hebben de derdenrekening 

zelfs nog nooit gebruikt. 

 

Er bestaat, en bestond, zeker in de advocatuur het vermoeden dat on-

regelmatigheden met derdengelden de meeste kans hadden zich voor te 

doen bij de beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn bij de kleinere kan-

toren en bij eenmanskantoren. Voor deze veronderstelling wordt in de 

praktijk geen bewijs gevonden. De omvang van de saldi op de derden-

rekeningen, het gemiddelde transactiebedrag en de rol, betekenis, voor- 

en nadelen van de derdenrekening verschillen wel naar kantoorgrootte. 

Er is echter geen statistisch verband aangetroffen tussen de meldingen 

over negatieve bewaringsposities in de enquête en de kantoorgrootte. 

Ook het BFT maakt in het financiële toezicht bij gerechtsdeurwaarders 

en bij notarissen geen melding van een verband tussen het aantal be-

vindingen en de kantoorgrootte.  

 

Op basis van de enquêteresultaten is geraamd dat in 2005 het landelij-

ke totaal van de saldi acht miljard euro bedraagt. Notarissen hebben 

96% van dit bedrag onder hun beheer. Notarissen zijn dus in kwantita-

tieve zin de belangrijkste schatbewaarders van derdengelden.  

 

Het naleven van de regels 

Volgens de regels moeten notarissen, gerechtsdeurwaarders en advoca-

ten een derdenrekening aanhouden ten behoeve van de gelden van der-

den. Alle beroepsbeoefenaren doen dat ook.  

 

Er gelden strikte regels en procedures rond het financieel beheer van de 

derdenrekeningen. Bij een belangrijke minderheid van de beroepsbeoe-

fenaren worden de regels niet goed toegepast en krijgt het onverwijld 

corrigeren van fouten onvoldoende inhoud. Ondanks het feit dat nega-
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tieve bewaringsposities, onvoldoende scheiding van financiële verant-

woordelijkheden, foutieve tenaamstellingen en verkeerde boekingen 

niet geoorloofd zijn, blijkt uit de enquêteresultaten en uit de bevindin-

gen van het BFT dat een klein deel van beroepsbeoefenaren wel eens 

een steek laat vallen. De redenen voor deze omissies zijn velerlei, zoals 

nieuwe toetreders, fusies en overnames, onwetendheid, administratieve 

slordigheid, nalatigheid, beperkt financieel toezicht in de advocatuur en 

een verschillend sanctiebeleid van de tuchtrechtorganen binnen en tus-

sen de beroepsgroepen. Dat deze omissies blijven optreden, onder-

streept het belang van goed financieel toezicht en een consistent sanc-

tiebeleid. 

 

Zowel de uitvoering van de wettelijke regeling bij de notarissen en bij 

de gerechtsdeurwaarders als het onderbrengen van de derdengelden in 

een aparte rechtspersoon in de advocatuur sluit verwevenheid van geld-

stromen en verkeerde stortingen en betalingen niet uit. In de praktijk is 

de scheiding tussen derdenrekeningen en kantoorrekeningen niet volle-

dig.  

Volgens de regels moet het saldo op de derdenrekening voldoende zijn 

om aan de verplichtingen van derden te voldoen. Volgens 4% van de 

respondenten is dat in hun kantoor niet altijd het geval.  

 

Volgens de regels moeten de kantoren specifieke maatregelen nemen 

om de scheiding van geldstromen te borgen. Deze maatregelen zijn: het 

gescheiden inrichten van de administratieve processen, regelmatig con-

troleren op de toereikendheid van de saldi en een zorgvuldige procedure 

rond boekingen vanaf de derdenrekening. Zo zegt 37% van de notaris-

sen dagelijks of wekelijks de toereikendheid van de saldi op de derden-

rekeningen te controleren, is dit de praktijk bij 32% van de gerechts-

deurwaarders en bij 14% van de advocaten. Over het algemeen hante-

ren de advocaten de minste voorzorgmaatregelen om een juist gebruik 

van de derdengeldenrekeningen te borgen. Bovendien gedragen zij zich 

het minst naar de geest van de regels. Zo zegt 40% van de advocaten 

de eis om een boeking vanaf de derdenrekening te voorzien van twee 

handtekeningen niet na te leven conform de richtlijnen. 

 

In de praktijk van het naleven van de regels blijkt dat regelmatige con-

troles (dagelijks, wekelijks) van alle ontvangen en verrichte betalingen 

op en van alle rekeningen noodzakelijk zijn. Het is van belang dat de 

financiële toezichthouders hierop nadrukkelijk toezien. Hoewel negatie-

ve bewaringsposities niet hetzelfde zijn als fraude, onderschrijven de 

beroepsbeoefenaren in de enquête de stelling dat onvoldoende geschei-

den geldstromen fraude met en verduistering van derdengelden moge-

lijk maken. 

 

De bruikbaarheid van de regels 

Ruim veertig procent van de beroepsbeoefenaren heeft een positief oor-

deel over de derdenrekeningen. Zelfs een groter deel van de beroeps-



 IOO bv 

 6 

beoefenaren noemt positieve voordelen van de regelgeving rond der-

denrekeningen. De genoemde voordelen door de beroepsbeoefenaren 

hebben een duidelijke inhoudelijke betekenis en versterken de rol van 

de notaris en gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar en van de 

advocaat als betrouwbare tussenpersoon. Het betreft voordelen die de 

beroepsbeoefenaren spontaan noemen, zoals: het waarborgen van de 

belangen van klanten, het versterken van de vertrouwenspositie, het 

verbeteren van de transparantie in het financiële beheer en het vergro-

ten van de controlemogelijkheden. 

 

Een kleiner, maar belangrijk, deel van de respondenten laat zich nega-

tief uit over derdenrekeningen. De bezwaren betreffen de hoge admini-

stratieve lasten, de kosten van de derdenrekeningen, de formaliteiten 

en regels als de kantoorsituatie wijzigt, complexe en onduidelijke regel-

geving, en een gebrekkig toezicht.  

 

De regels voor notarissen en gerechtsdeurwaarders lijken bruikbaarder 

dan die van advocaten. Deze conclusie leiden wij af uit het gegeven dat 

notarissen en gerechtsdeurwaarders veel meer positieve kenmerken van 

derdenrekeningen weten op te noemen dan negatieve. 

 

De meeste kritiek is geuit op de administratieve lasten of extra kosten 

die de derdenrekening met zich brengt. Deze kritiek is luider bij een-

manskantoren en bij advocaten. Grote kantoren en de meeste kantoren 

van notarissen en gerechtsdeurwaarders maken optimaal gebruik van 

geautomatiseerde hulpmiddelen, waardoor zij minder ongemak ervaren 

van de administratieve verplichtingen rond het financiële beheer van 

derdenrekeningen. Advocaten vinden de verplichting van een tweede 

handtekening erg bezwaarlijk. 

 

De werking van het toezicht 

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voert het financiële toezicht op de 

derdenrekeningen van notarissen en van gerechtsdeurwaarders uit en 

de Nederlandse Orde van Advocaten en de Dekens doen dat ten aanzien 

van de derdenrekeningen van advocaten.  

Het BFT controleert systematisch en regelmatig, en hanteert een mo-

derne methodiek van risicoanalyse om het mogelijk oneigenlijke gebruik 

van derdenrekeningen op het spoor te komen. De resultaten van het fi-

nanciële toezicht worden systematisch gerapporteerd in de kwartaal- en 

jaarrapportages van het BFT. De ondervraagde notarissen en gerechts-

deurwaarders beamen regelmatig te zijn gecontroleerd en doen ook 

melding van opmerkingen die zij hebben gekregen. Een bevinding van 

het BFT leidt doorgaans tot adequate maatregelen bij de beroepsbeoe-

fenaar. 

Bij de advocaten is het financiële toezicht minder systematisch, analy-

tisch en transparant. Advocaten worden nauwelijks gecontroleerd: de 

respondenten doen melding van weinig of geen controles of opmerkin-

gen en de Orde en dekens kunnen de uitkomsten van de controles niet 
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of nauwelijks laten zien. Zo is het opmerkelijk dat slechts een zeer be-

perkt aantal advocaten tuchtrechtelijke sancties heeft ondervonden door 

het niet-gebruiken van de tweede handtekening.  

 

De effectiviteit van het financiële toezicht is mede afhankelijk van de 

sancties die zijn opgelegd nadat misstappen zijn gesignaleerd en ge-

meld aan de Kamers van Toezicht, de Kamer voor Gerechtsdeurwaar-

ders of de dekens. Dit sanctioneren vindt met grote vertraging en te 

weinig consistent plaats, aldus de responderende notarissen en ge-

rechtsdeurwaarders. Van de advocatuur is in het geheel niet bekend of 

er gecontroleerd is, in welke gevallen er sancties zijn geweest en wat de 

resultaten van deze sancties waren. 

 

Mogelijke aanpassingen financieel toezicht 

Werking tweede handtekening niet zoals beoogd 

Bij de introductie van de tweede handtekening in de advocatuur werd 

beoogd om een extra drempel in te bouwen tegen misbruik van derden-

gelden. Uit de grootschalige enquête in het praktijkonderzoek blijkt dat 

bij een zeer groot deel van de beroepsbeoefenaren dit beoogde effect 

niet of nauwelijks optreedt. De Orde zou stappen kunnen zetten om het 

financiële toezicht op oneigenlijk gebruik van derdengelden robuuster 

inhoud te geven.  

 

Versterken preventieve toezicht  

In de advocatuur en bij de gerechtsdeurwaarders is het preventieve 

toezicht minder ontwikkeld dan bij het notariaat. In de advocatuur zijn 

geheel nieuwe voorzieningen en procedures nodig om het preventieve 

toezicht te versterken. Voor de gerechtsdeurwaarders kan aangesloten 

worden bij de praktijk in het notariaat door het aantal instrumenten 

voor het BFT te vergroten (voorzittersgesprekken, bevindingen).  

 

Toezicht heeft zijn prijs 

De kosten en de administratieve lasten van het financiële toezicht in de 

advocatuur worden volledig door beroepsbeoefenaren zelf gedragen. In 

het notariaat en bij de gerechtsdeurwaarders wordt het financieel toe-

zicht via het BFT bekostigd door de overheid. Welke methode de voor-

keur verdient, is in het praktijkonderzoek niet vastgesteld.  

Daarnaast dient afgewogen te worden dat het versterken van het finan-

ciële toezicht de administratieve lasten voor de beroepsbeoefenaren en 

voor de kantoren vergroot en nieuwe toetreders kan belemmeren.  

De kosten van het versterken van het financiële toezicht moeten afge-

wogen worden tegen de onbekende baten (verminderen aansprakelijk-

heidsrisico's overheid, minder reputatieverlies en minder vertrouwens-

schade). Deze afweging dient plaats te vinden in de wetenschap dat de 

afgelopen jaren nauwelijks grote calamiteiten hebben plaatsgevonden 

met derdengelden.  
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Aanscherpen, standaardiseren en coördineren van de tuchtrechtspraak 

De tuchtrechtspraak is versnipperd en weinig consistent. Tevens zijn ve-

len van mening dat de snelheid en alertheid van optreden te wensen 

over laat. Het verdient derhalve aanbeveling om in het notariaat en de 

advocatuur de tuchtrechtspraak te verbeteren. Voor de gerechtsdeur-

waarders is geen sprake van versnippering. Voor hen is er slechts één 

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Wel is het mogelijk om het preven-

tieve toezicht te versterken en om de tuchtrechtspraak consistent toe te 

passen en te versnellen. 

 

Transparanter toezicht, betere gegevens ten behoeve van analysedoel-

einden 

Omdat de meeste toezichthouders geen overzicht bijhouden van de 

klachten die zij ontvangen, is het niet mogelijk een totaalbeeld te krij-

gen van de aard en omvang van de klachten. Bovendien is het onmoge-

lijk de (financiële) risico's te kwantificeren die gelopen worden als ge-

volg van de huidige beroepspraktijk. Bovendien lenen de gegevens van 

het BFT en de Orde zich niet of nauwelijks voor statistische analyses 

over de praktijk ten aanzien van derdenrekeningen. Het toezicht is op 

gevalsbasis georganiseerd. De gegevens zijn niet ingericht voor over-

zichtsstudies of statistische analyses. 

 

Eenzelfde conclusie kan worden getrokken ten aanzien van de tucht-

rechtuitspraken. Ook hier blijkt informatie niet of slechts gedeeltelijk 

beschikbaar te zijn en zijn data ongeschikt voor statistische analyses. 

Inmiddels heeft de Orde van de Minister van Justitie vernomen dat het 

wenselijk zou zijn dat een centraal tuchtregister wordt ontwikkeld. Hier-

door wordt het in de toekomst beter mogelijk om de resultaten van het 

financiële toezicht met betrekking tot derdenrekeningen aan te tonen. 

 


