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Onderwerp: Opheffen stichting beheer derdengelden advocaten waterschap 

Hunze en Aa's 

Nummer: Bestuursstukken\2304 

Agendapunt: 4 

 

DB: Ja 

13-2-2017 

BPP: Nee  

 

FAZ: Ja  

8-3-2017 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

22-3-2017 

 

Opsteller:  

Jans Bolding, 0598-693898 

Staf en Directie 

Opdrachtgever: 

Harm Küpers 

Portefeuillehouder:  

Jan Batelaan 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Onlangs zijn de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten ( NOvA) zodanig aangepast 

dat er geen separate stichting met een derdengeldenrekening voor advocaten meer noodzakelijk is als 

een advocaat in de uitoefening van zijn/haar praktijk geen derdengelden ontvangt. Omdat de 

noodzaak derhalve is vervallen en er geen transacties in de afgelopen zeven jaren via de 

derdengeldrekening hebben plaatsgevonden, vragen wij u in te stemmen met het opheffen van de 

stichting. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

AB Voorstel: 

Instemmen met het opheffen van de stichting beheer derdengelden advocaten waterschap Hunze en 

Aa's. 

 

Bijlagen: Nee 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In de februari vergadering in 2010 van uw algemeen bestuur heeft u ingestemd met het oprichten van 

een stichting derdengelden ten behoeve van de inschrijving van mevrouw mr. J. Zandvoort, één van 

onze medewerkers van de afdeling PFB, als advocaat, zodat zij als procesvertegenwoordiger van het 

waterschap kan optreden bij de sector civiel van de rechtbank. Op grond van de toen geldende 

verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten ( NOvA) diende een advocaat in 

dienstbetrekking te kunnen beschikken over een derdengeldrekening die is onder gebracht in een 

aparte stichting. 

 

Deze stichting beheer derdengelden advocaten waterschap Hunze en Aa’s is bij notariële akte van 23 

april 2010 opgericht. Het bestuur bestaat uit voorzitter mevrouw mr. J. Zandvoort en 

secretaris/penningmeester is de heer J. Bolding RA (controller van het waterschap). 

 

Onlangs zijn de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten ( NOvA) zodanig aangepast 

dat er geen separate stichting met een derdengeldenrekening voor advocaten meer noodzakelijk is als 

een advocaat in de uitoefening van zijn/haar praktijk geen derdengelden ontvangt. Omdat de 

noodzaak derhalve is vervallen en er geen transacties in de afgelopen zeven jaren via de 

derdengeldrekening hebben plaatsgevonden, vragen wij u in te stemmen met het opheffen van de 

stichting. 

 

Het stichtingsbestuur zal na uw in stemming de technisch administratieve afhandeling hiervan 

verrichten.  

 

 

Voorstel  

 

Instemmen met het opheffen van de stichting beheer derdengelden advocaten waterschap Hunze en 

Aa's. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


