
ij LieskerLegal kun je terecht als jede
kosten voor eenprocesniet kuntbetalen
maarwel eenkansrijke claimhebt.Daar-
meemaakthet kantoor kosteloosproce-
derenmogelijk enwerkthetnaar eigen
zeggenaanhet opheffen vandegrote
rechtsongelijkheid inNederland.
Gelijkhebben isnogniet juridisch

gelijk krijgen.Daar kan zomaar eenpaar
tonproceskosten tussen zitten.Geld
datniet iedereen voorhandenheeft.Dat
geldt voorparticulieren,maarook voor
ondernemingen. ‘Wiediepe zakken
heeft, kan inNederland zijnwederpartij
kapotprocederen’, zegt SaraLiesker.
‘Multinationalshebbengrotebudgetten
voorprocedures. Enhet rechtssysteem
biedtheel veelmogelijkhedenomeen
zaakeindeloos te rekken.’
InNederland isdaardoor sprakevan

eengrote rechtsongelijkheid, zo vindtde
voormaligadvocate.Omdieongelijkheid
op teheffenstarttede39-jarige juriste vijf
jaargeldensamenmethaar vaderChris
eenbureauvoorprocesfinanciering.
Bij LieskerLegal kun je terechtmet

alle zakenbehalve letselschadeenstraf-
zaken.Alle andere cliënten zijnwelkom.
Dat kunnenparticulieren zijn, bijvoor-
beeld in eengeschil over eenerfenis of
de verdelingnaechtscheiding.Maarook
ondernemingen. ‘Wedoenbijvoorbeeld
veel intellectueel-eigendomszaken,
contractbreuk tussenondernemingen,
ruzies tussen franchisenemers en fran-
chisegevers, enaandeelhoudersgeschil-
len.Ookfinancierenwe steedsmeer cu-
ratoren in faillissementenengeschillen
naaandelenovernames.’
Wie zijn rechtszaak verliest, hoeft

niets tebetalen. Toch ishier geen sprake
vanomzeiling vannocurenopay,wat in
Nederland verboden is voor advocaten.
‘Wij zijn geenadvocaten,maar investeer-
ders.Wij financierende rechtszaak voor
iemandanders’, legt SaraLiesker uit.
‘Het proceswordt gevoerddoordeadvo-
caat vande cliënt.’
Datwil niet zeggendat LieskerLegal

zichnietmetde zaakbemoeit.Dead-
vocaat diede zaakbehandelt, krijgt van

Sara Liesker van
Liesker Legal.
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Destrategie vanLieskerLegal blijkt
totnog toegoedaan te slaan.Het sla-
gingspercentage ligt rondde80%.Dat
komtookdoorde strenge selectie aande
poort. Vande tienaanvragendieLiesker
Legal binnenkrijgt,wordt er gemiddeld
maar ééngehonoreerd.De rest is niet
kansrijk genoeg.
‘Wedoenheel gedegen inhoudelijk

onderzoekophetdossier’, vertelt Sara
Liesker. ‘Als dekansdatwehet proces
gaanwinnen reëel is, betalenwij depro-
ceskosten.’Hieraan zit geenmaximum.
Welmoeten investeringen inbalans
zijnmetdeuiteindelijke opbrengst.
‘Eenprocesmet eenclaimvan€10mln
magmeerkostendaneen zaakdiemaar
€150.000 zal opleveren.’
Voordefinanciering rekentde inves-

teerder eenpercentage van30%over
denettoopbrengst.Dat is stevig,maar
volgensLieskermarktconform. ‘InEnge-
landenDuitslandworden vergelijkbare
percentages gerekend.’Ookcompen-
seert dit volgenshaarhet gelopen risico.
‘Het zijn geen leningen.Alswe verliezen,
dan zijnweookecht onsgeldkwijt.’ Ook
bestaat altijddekansdatdewederpartij
failliet gaat. ‘Danheb jeuiteindelijkwel
gewonnen,maardan levert het alsnog
niksop.’
Indebeginjarenhebben vader en

dochter Liesker vooralmoeten investe-
ren. ‘Indeprocesfinancieringgaatde
kost voordebaat uit.’ LieskerLegalhaal-
de zijn startkapitaal opbij private-equi-
ty-investeerders.Overdehoogte vande

investeringwil de juriste alleenkwijt dat
je over ‘eenflinkkapitaalmoetbeschik-
kenomtekunnenbeginnen’.
Het kantooruitBredamaaktedeafge-

lopen jareneensterkegroei door. Tussen
2012en2014namdeomzetmetmeer
dan200% toe tot bijna€2mln.
Momenteel heeft LieskerLegal onge-

veerhonderd zaken lopen,met een tota-
le claimwaarde van€70mln. ‘Wegroeien
zoharddatweweer kapitaal nodigheb-
ben’, zegt Liesker. Recentelijkhaaldehet
kantoormet eencrowdfundingactie in
ééndag€600.000op.Voor 2015en2016
gaatde juriste uit vaneenomzetstijging
van40%.
Veel last vanconcurrentieheeft het

kantooruit Bredanogniet. Tot voor kort
wasLieskerLegal zelfs de enigeproces-
financier inNederland.Dit jaar kwamen
daar eenpaar andere start-upsbij. In
Groot-Brittanniëdaarentegen isproces-
financiering eenmiljardenmarktwaar
grotefinanciers zoalsHarbourLitigation
Funding,Burford enBenthamgoed
verdienen.
Diebuitenlandsepartijen zienNeder-

land volgensLieskerwel als eenpotenti-
ele groeimarkt,maardaar is deBredase
juristeniet bang voor. ‘Wij financieren
alle zakenmet eenclaimvanaf €150.000
enhoger. Voorhenbeginthet pasbij
€5mln, dus alleen indie vijver concurre-
renwemet elkaar.’Vier jaar geledenbegonnenChris Liesker en zijn dochter Saramet

procesfinanciering. Eenbedrijfstak die zowel een ideële als een
lucratieve kant heeft. ‘Wij zijn geen advocaten,maar investeerders.’

Stevigemarge
Lieskervraagtvoor
financiering30%van
deopbrengstvaneen
zaak. ‘InEngelanden
inDuitslandwordt
datookgerekend’

de investeerder ‘gratis’ advies. ‘In een
procedure ishet van cruciaal belang
welke strategie je kiest.Het is een soort
schaken. Jemoet zoveelmogelijk zetten
vooruit denken.’Deadviseurs vanLies-
ker zijn veelal voormalige advocatenof
rechtersmet veel ervaring in complexe
procedures.

B
Sabine Sluijters

SabineSluijters is redacteur van
Het FinancieeleDagblad.

Liesker Legal
‘Als de kans opwinnen
reëel is, betalenwij
de proceskosten

€3 mrdChronologie

2011
Chris en Sara Lies-
ker stappen op bij

het Bredase advocaten-
kantoor Rassers om een
kantoor in procesfinan-
ciering te beginnen.

2012
Liesker Legal heeft
zes medewerkers

in dienst, van wie vier
uit de advocatuur of de
rechterlijke macht.
Daarnaast bouwt het
kantoor aan een kennis-
netwerk van tien
oud-rechters en oud-
advocaten die adviseren
in complexe zaken.

2013
Het kantoor
behaalt voor het

eerst een omzet van
€1 mln.

2014
Het aantal zaken
blijft groeien. De

omvang van de porte-
feuille nadert €30 mln,
de omzet stijgt naar
€2 mln.

2015
De snelle groei
maakt een nieuwe

financieringsronde
noodzakelijk. Door
middel van crowdfun-
ding haalt Liesker Legal
€600.000 op. Inmiddels
heeft het bedrijf 15
medewerkers en is er
een kennisnetwerk van
25 adviseurs.

Lange termijn
‘De uitdaging is dat
een procedure 5 jaar
kan duren, en zonder
resultaat. Dan moet je
voldoende financiële
middelen hebben’

Wat vindt de
neutrale inves-
teerder van deze
start-up? Deze
week: Christi-
aan Alberdingk
Thijm.

‘Jazeker: pro-
cesfinanciering,
dat wordt het
helemaal. In de
Angelsaksische
landen zijn “liti-
gation funders”
al langere tijd
actief, en met veel
succes. Nu zijn de
claims daarover
het algemeen ook
groter. Maar ook
in Nederland en
Europa is sprake
van een groei-
markt.
Het staat of

valt bij de selec-
tie van de juiste
zaken. Slaagt
Liesker Legal
daarin, dan kan
het rendement

maken voor zijn
financiers. Het is
daarom verstan-
dig dat Liesker
Legal zich heeft
omringd met des-
kundigen die hen
kunnen bijstaan
in de selectie van
zaken.
De uitdaging

is wel dat een
procedure soms 5

of meer jaren kan
duren, en zonder
resultaat. Het is
dus zaak de orga-
nisatie gedurende
dat hele traject
van voldoende
financiële midde-
len te voorzien.
Dat Liesker

Legal in één dag
via crowdfunding
€600.000 heeft

op weten te halen
is prachtig. Maar
aan één langdu-
rige, complexe
rechtszaak ben je
dat bedrag al snel
kwijt.
Er zal dus in-

gezet moeten
worden op finan-
ciering voor de
langere termijn.
Als dat lukt, voor-
spel ik dat dit
Bredase bedrijf
een mooie toe-
komst tegemoet
gaat. ’

Christiaan
Alberdingk Thijm
is advocaat bij
bureau Brandeis.
Daarnaast is hij
medeoprichter
van Peak
Capital, een
investeringsfonds
voor start-ups in
de technologie,
zoals Catawiki
en Flinders.

Het oordeel

Op deze pagina
bieden onder-
nemers een
kijkje in de

keuken van hun jonge
bedrijf.
Vaak komen zij ook
aan het woord in het
programma Zaken-
doen Met van BNR
Nieuwsradio.

De radiorubriek Start-
up Kitchen, onderdeel
van Zakendoen Met, is
iederemaandag te be-
luisteren vanaf 14.38
uur en terug te luiste-
ren viawww.bnr.nl.

Start-ups
vertellen...
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