
Een langere adem in
het juridischproces

Door JaapRoelants

Nederlanders zijn af-
wachtendmethet halen
vanhun recht,meestal
door eengebrek aan
geld om lang te kunnen
procederen. Financiering
door eenderdepartij kan
dan soelaas bieden. Deze
‘procesfinanciering’ is
inNederlandnogniet
wijdverbreid.

Watdoe jemet eendispuut over eenof
twee ton, terwijl jeweet dat je tegenstan-
derde tijd endemiddelenheeft omeen
rechtsgang jarenlang vol tehouden?De
kans is grootdat er eenmomentkomt
dat advocaat- enproceskostennietmeer
in verhouding staan totdehoogte vande
claim.

Juriste SaraLieskeruitBredakent ge-
vallenwaarin eencliënt geadviseerd
moestwordenom ‘danmaar’ niet verder
teprocederen. Somsgaathet in eenpro-
cesomuithoudingsvermogenendaar
heeft eenkleine leverancier vaakminder
vandanhet grote concernofdeoverheid
waartegenhij het opneemt.

Het is een vande redenendat Liesker
zeven jaar geleden samenmethaar va-
der eenkantoor voor ‘procesfinancie-
ring’ begon.Dergelijke kantorenhad ze
gezien inEngelanden vooralDuitsland.
Daar kondenkleinerepartijenmetmid-
delgrote claims, vanaf eenof twee ton,
eendeal sluiten voordekosten, in ruil
voor een stuk vandemogelijk tebehalen
winst.Neemeenconflict rondeen testa-
ment,waarbij eenerfgenaamdeomvang
vandeboedel betwist omdat eenpaar
mooie schilderijen verdwenenzijn.De
erfgenaamheeft (nog) geengeld,maar
kan toch indiennodig een langslepend
enduurproces voeren.
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Erfenisconflict
De erfgenaam heeft
nog geen geld, maar
kan dankzij proces-
financiering toch indien
nodig een langslepend
en duur proces voeren F
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LieskerProcesfinancieringbiedtdaar-
voordefinanciering, huurt advocaten
inendoethetmanagement vande zaak,
zodatde cliënt er alshetware geenom-
kijkenmeernaarheeft. ‘Het is een vorm
vannocure, nopay.Wij financierende
zaak,wij betalendeproceskostenende
advocaat.Dat is eengroot voordeel voor
departij dieniet zo veel tijd engeldheeft.
Alswewinnenkrijgenwe30%vandeop-
brengst.De verdediging vandeoppo-
nent kanerniet op vertrouwendat tijd in
haar voordeel gaatwerkenenzal eerder
geneigd zijn te schikken.’

Procesfinanciering is eenbeetje
on-Nederlands.Het systeemnocure, no
pay (geen succes, geenkosten) is inNe-
derland voor advocaten verboden. Ze
moetenhet vanhunuurtarievenhebben
enmogenniet delen indepot. Procesfi-
nancieringmagwel, omdathet gelddoor
eenderdepartij verschaft enmogelijk
verdiendwordt.Maar er zijnbinnende
juridischewereldook tegenstanders van

dit systeem,dat zouaanzetten tot boven-
matigprocedereneneenclaimcultuur
zouaanwakkeren.

Dat zalmedede reden zijndatproces-
financiering inNederlandnog langniet
zo’n vluchtheeft genomenals indegro-
te landenomonsheen. Liesker vindt
de juridischewereld inNederlandcon-
servatief enniet zoontvankelijk voor in-
novaties. Pasdit jaarheeft zehet gevoel
dathet voorfinancieren van rechtsza-
ken sterk vandegrondkomt.Haar kan-
toorheeft in2018al driehonderdaan-
vragen voorprocesfinancieringbinnen,
een stijging van50% tenopzichte van vo-
rig jaar. Tweederdekomt vanmkb-be-
drijven, de rest vanparticulieren.Het is
vanalleswat, handelsgeschillen, ontei-
geningskwesties, aandeelhoudersruzies,
familiezaken.De claimmoetminimaal
€150.000 zijn. Bij lagerebedragenbe-

Lees verder op pagina 14 §

De proceskosten bij de
kantonrechter hoeven
een juridische proce-
dure om een vordering
te innen niet in de weg
te staan. Voor kleine
claims, tot €500,
bedragen de griffie-
kosten €79 tot €119.
Bij grotere claims, van
meer dan €12.500, be-
draagt het griffierecht
€476 voor personen
tot €952 voor bedrij-
ven. Bij de rechtbank
lopen de kosten op
tot €3946 voor instel-
lingen in zaken met
een claim van meer
dan €100.000. Hoger
beroep is nog duurder.
Maar deze (griffie)kos-
ten vallen vaak in het
niet bij de advocaat-
kosten. Advocaten
rekenen uurtarieven
van €150 tot €250 per
uur, met uitschieters
naar boven. Een pro-
cedure met een claim
van €150.000 kan
een investering van
tienduizenden euro’s
vergen.
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staat het risicodatdekostendeopbreng-
stengaan inhalen.

Liesker: ‘Opkantoorhebbenwe vijf-
tienmensendiekijkenof een zaakkans-
rijk is. Zekerheidheb jenatuurlijknooit,
maar in70%vandegevallenwinnenwe,
of komter een schikkinguit. Eenpro-
bleem isnog steedsdatprocesfinancie-
ringhiernog zoonbekend is.Wehoren
zo vaak vanmensen:haddenwedat toen
maar geweten ...’ Eenbij het grotepu-
bliek veel bekendere vormvanproces-
financiering is de consumentenclaim,
waarbij gedupeerdenzich verenigen in
een stichtingof vereniging, omgeza-
menlijkhun recht tehalen.Viadezeweg
hebbengedupeerden vandiversewoe-
kerpolissennog iets vanhunverlies te-
ruggezien.

Maar er zijnnoganderewegen voor
consumentenomhun recht tehalen.
Neemhet voorbeeld vandekopers van
Nefit-cv-ketels.Deketels vaneenbepaald
typeblijkenniet goed te functioneren,
maarde compensatiediedoordepro-
ducent gebodenwordt, is voordekopers
niet voldoende.De claimvoor eenbetere
regeling is inhanden vandeAmsterdam-
se start-upClaimShare,waar voormalig
advocaatDirk-Jan vandenBroek in sep-
tember vorig jaarmeebegon.Hij vindt
Nederlanders afwachtendalshet erom
gaat je recht tehalen.Dat gebeurt adhoc,
door verschillende verenigingenof stich-
tingen, bijmisstanden indefinanciële
wereldof foutenbij deStaatsloterij. Van
denBroekmiste een vast aanspreekpunt
waar consumenten terechtkunnen.

‘Met onsbedrijfwillenwedaar struc-
tuur in aanbrengenen toezichtbieden’,
zegthij. ‘Veelmensenhebbeneenpro-
bleemmet eendienst of eenproduct en
vragen zichaf of anderemensendaar
ook last vanhebben.Diekunnenzichbij
onsmelden.Omde rechtsgang tefinan-
cierenkunnenze ieder eenbijdragebe-
talen,maarwij kunnenookeenexterne
partij vragen voor aanvullendefinancie-
ring, of afsprakenmakenmet rechtsbij-
standsverzekeraars.Ookkunnenwe via
onze site crowdfunden,waardoor ande-
re consumentenkunnen investeren in
een zaakwaarin ze geloven.Dedeelne-
mers en investeerdersdelen ineen suc-

ces.Onsbureaukrijgt eenkleinerper-
centage.’ VandenBroek isnog te kort
bezig omresultaten tekunnen laten
zien,maarde eerste zaken zijn al inbe-
handeling ende crowdfundingkomt van
degrond.

VandenBroek: ‘Standaardiseringvan
productenendienstenwerkt inonsvoor-
deel.Alseenproductondeugdelijk isof
eendienst faalt, zijn ineensheel veelmen-
sendedupe.Demoderne technologie
steltons instaathenbij elkaar tebrengen
ensameneenproces tevoeren.Een indi-
vidueleklantbegintdaarnietaan.’

ClaimShare is een platformwaar
consumenten, bedrijven en advoca-
ten, rechtsbijstandsverzekeraars en
procesfinanciers zoals Liesker elkaar
kunnen treffen. Er zullen ongetwijfeld
meer van dit soortmarktplaatsen ko-
men, voor kleinere bedrijven en consu-
menten waarvoor de stap naar de rech-
ter eerder te duur was. Onherroepelijk
zullen Nederlanders dan ookminder
afwachtend worden in het halen van
hun recht.

JaapRoelants is freelancejournalist.

Het komt
voor dat
advocaten

met een niet zo
vermogende
klant een laag
uurtarief af-
spreken, in ruil
voor een klein
percentage van
de claim die ze
indienen. Daar-
mee maken ze
een rechtsgang
mogelijk voor
consumenten die
opzien tegen de
hoge kosten van
een kansrijk pro-

ces. Maar strikt
volgens de wet
mogen advoca-
ten niet in ruil
voor een wezen-
lijk deel van de
winst investeren
in een zaak die
ze voeren. Pro-
cesfinanciering
is dan ook niet
mogelijk bij ad-
vocatenkantoren,
maar bij finan-
cieel-juridische
dienstverleners.
Deze kantoren
beschikken over
een netwerk van

advocaten die ze
voor hun klan-
ten inzetten. De
advocaten ont-
vangen hier een
uurtarief voor. De
juridische dienst-
verleners hebben
vaak eigen ver-
mogen om een
zaak te financie-
ren. Marktleider
Liesker haalde
vorig jaar bijna
€3 mln op bij
kleine en grotere
investeerders om
de groei te finan-
cieren. Het is ook

mogelijk dat een
derde partij een
bepaalde zaak
voorfinanciert.
De procesfinan-
cieringsmaat-
schappij kiest
de zaken uit. Die
moeten kansrijk
zijn, want anders
is de kans op ren-
dement te klein.
Daarna voeren ze
het management
over een zaak,
zodat de klant
daar eigenlijk
geen omkijken
naar heeft. In lan-

den als Australië,
de Verenigde
Staten, het Ver-
enigd Koninkrijk
en Duitsland zijn
sommige van dit
soort kantoren al
uitgegroeid tot
beursgenoteer-
de bedrijven. Zij
financieren ook
massaclaims in
Nederland. De
claim die loopt
tegen Volkswa-
gen wegens het
dieselschandaal
is daar een voor-
beeld van.

Advocaten zelf mogen niet investeren in het proces dat ze voeren

Gezamenlijk
Een bekende vorm van
procesfinanciering is de
consumentenclaim,
waarbij gedupeerden
zich verenigen in een
stichting of vereniging

Paleis van
Justitie,
Amsterdam.
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