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de regeling niet altijd volledig kunnen
doorgronden. Bekendheid met de
regeling onder cliënten is gering. Vaak
zijn zij helemaal niet op de hoogte van
de mogelijkheden of gaan er zonder
meer vanuit dat no cure no pay tot de
mogelijkheden behoort. w

Bekendheid
Alsnog verschillen de meningen als
het gaat over de toepassing van de
voorwaarden van de regeling. Er is een
sterk geluid dat de regeling als complex
wordt ervaren en dat dit in de beginfase
extra werk kan opleveren. Anderzijds
onderschrijven advocaten dat de
voorwaarden ten grondslag liggen aan

het voorkomen van misbruik en het
voorkomen van excessieve beloning.
Leden van LSA en ASP4 maken veelal
gebruik van de modelovereenkomst
die door deze specialisatieverenigingen
is opgesteld. Concrete informatie over
ervaringen van cliënten is lastig te
achterhalen. Met name door advocaten
is het signaal afgegeven dat cliënten

1 De beloningsafspraak tussen advocaat en
cliënt op grond waarvan de advocaat alleen een
beloning toekomt indien aan een van te voren
overeengekomen voorwaarde is voldaan.
2 De Latijnse benaming voor beloningsafspraak
tussen advocaat en cliënt op grond waarvan de
beloning van de advocaat geheel of gedeeltelijk
wordt berekend als een percentage van de
opbrengst van een zaak.
3 Een extra vergoeding (eventueel in de vorm van
een percentage van de opbrengst) die de cliënt
bovenop een overeengekomen vergoeding die niet
is gedefinieerd als percentage van de opbrengst,
aan de advocaat dient te voldoen bij het behalen
van een in de overeenkomst bepaald resultaat.
4 LSA = Vereniging van Letselschade Advocaten.
ASP = Advocaten voor Slachtoffers van
Personenschade.

Procesfinanciering;
uitkomst in
letselschadezaken?
Hiernaast hebben we uitgebreid aandacht
besteed aan het experiment resultaat gerelateerde
beloningsafspraken in letselschadezaken en de
eerste evaluatie die onlangs heeft plaatsgevonden.
Duidelijk is geworden dat door advocaten nog
slechts op beperkte schaal resultaat gerelateerde
beloningsafspraken worden gemaakt, onder
andere vanwege het financiële risico. Biedt
procesfinanciering uitkomst? LetselschadeNEWS
vroeg Chris Liesker van Liesker Procesfinanciering te
vertellen hoe procesfinanciering in zijn werk gaat.
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no pay

jarenlange ervaring
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Wij voeren regreszaken voor grote organisaties zoals:
Rabobank Nederland, Achmea Werk en Inkomen, Facilicom
Zoetermeer, stichting Cordaan Thuiszorg en stichting Sensire.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien
wat wij voor u kunnen betekenen.
Hogebrinkerweg 17
3871 KM Hoevelaken

T +31(0)33 247 55 30
F +31(0)33 257 23 07

info@radiaal.nl
www.radiaal.nl

Chris Liesker

Om bij het begin te beginnen:
Wat is procesfinanciering?
Chris: ”Een procesfinancier is een
onafhankelijke investeerder die als
derde partij de rechtszaak financiert. De
procesfinancier neemt de kosten voor
de rechtszaak voor haar rekening, zoals
advocaatkosten, deurwaarderskosten,
kosten voor deskundigen etc. Bij winst
wordt de procesfinancier terugbetaald
uit de opbrengst. De financier ontvangt
daarnaast een percentage van de
(netto) opbrengst als beloning voor zijn
investering. Bij verlies van de zaak is het
risico voor de financier. Op deze wijze
maakt procesfinanciering een echte

‘no cure no pay’ voor de klant mogelijk.”
Procesfinanciering is oorspronkelijk
afkomstig uit Australië en heeft later in
de hele Angelsaksische wereld voet aan
de grond gekregen. Ook in Duitsland
en Oostenrijk is procesfinanciering
inmiddels gemeengoed. In sommige
landen dienen advocaten hun
klanten zelfs op de mogelijkheid
van procesfinanciering te wijzen.
In Nederland is de markt volop in
ontwikkeling. Er zijn inmiddels meerdere
Nederlandse procesfinanciers, veelal
opgericht door oud-advocaten. De
verschillende financiers bedienen
verschillende segmenten van de

markt, in die zin dat sommigen slechts
claims financieren vanaf 5 miljoen euro,
terwijl anderen reeds vorderingen
vanaf 150.000 euro financieren. De
meeste procesfinanciers (in binnenen buitenland) vragen in ruil voor
financiering en hun diensten circa 30%
van de opbrengst.
Ook voor letselschadeslachtoffers?
“Zeker. Procesfinanciering is niet
alleen voor bedrijven, maar (juist) ook
voor particulieren, of bijvoorbeeld
claimstichtingen die op zoek zijn naar
een oplossing voor het financieren
van de kosten van een rechtszaak. Wij
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Over Liesker Procesfinanciering
Liesker Procesfinanciering is in 2011 opgericht met als doel de toegang tot de rechter te
vergroten en de ongelijkheid tussen partijen weg te nemen. Liesker Procesfinanciering
is de eerste en oudste procesfinancier van Nederland. Ga voor meer informatie naar:
www.liesker.com.

financieren op dit moment een aantal
letselschadezaken. Zo is er een zaak
van een dame die door een ongeval
op haar werk letsel heeft opgelopen en
volledig arbeidsongeschikt is geraakt.
Helaas weigert (de verzekeraar van)
haar werkgever de door haar geleden
schade te vergoeden. Eerst heeft zij een
jarenlange strijd moeten voeren voor
zowel de rechtbank als het hof om de
aansprakelijkheid vastgesteld te krijgen.
Toen (de verzekeraar van) haar werkgever
ook daarna nog bleef weigeren om
tot betaling over te gaan, heeft zij
bij ons aangeklopt voor financiering
van de verdere juridische procedures.
Wij hebben deze zaak aangenomen;
een deskundigenbericht over de
oorzaak en omvang van de schade
en de doorlopende advocaatkosten
gefinancierd. Omdat dit bij uitstek een
zaak is waar procesfinanciering het
verschil kan maken: de ongelijkheid
tussen partijen weg kan nemen. Het
ziet er nu gelukkig naar uit dat wij de
zaak kunnen gaan regelen met de
(verzekeraar van) werkgever,” aldus Chris.
Wanneer nemen jullie een
letselschadezaak aan?
“Als potentiële cliënten of advocaten
ons benaderen beoordelen wij een
zaak aan de hand van drie criteria: (i)
de zaak moet een minimaal belang
hebben van € 150.000,--; (ii) de zaak
moet – naar ons oordeel – een redelijke
kans van slagen hebben; en (iii) de
uiteindelijk toegewezen vordering moet
ook op de wederpartij verhaald kunnen
worden. Aan deze laatste voorwaarde
zal in letselschadezaken al snel voldaan

worden, omdat de aangesproken partij
veelal verzekerd is. Aan deze beoordeling
zijn geen kosten verbonden. Indien
wij de zaak aannemen doen wij een
voorstel met daarin onze voorwaarden
om tot procesfinanciering over te gaan.
Zo maken wij onder andere afspraken
over het plan van aanpak en de
verdeling van de opbrengst indien de
zaak gewonnen wordt. Wij hechten
daarbij ook belang aan een persoonlijke
kennismaking.”

'De advocaat
krijgt betaald'
Hoe gaat het dan vervolgens?
“Vanaf het moment dat wij de zaak
definitief hebben aangenomen,” geeft
Chris aan, “financieren wij de kosten van de
juridische procedure, de advocaatkosten.
Natuurlijk zien wij als procesfinancier toe
op de hoogte van de declaraties. Verder
zijn wij als financier actief inhoudelijk
bij de zaak betrokken. Dat wil zeggen,
dat wij overleg voeren met de advocaat,
meekijken naar de processtukken en
betrokken zijn bij een schikking. Wat wij
in letstelschadezaken vaak zien, is dat de
cliënt onze inhoudelijke betrokkenheid
waardeert. Doordat slachtoffers niet
vertrouwd zijn met juridische procedures
en de gang van zaken daaromheen,
vertrouwt het slachtoffer daarbij
vaak op de ervaring en kennis die de
procesfinancier meebrengt. Deze kennis
en ervaring hebben wij niet alleen 'in huis',
we hebben ook een kennisnetwerk van
mensen die wij inschakelen om ons (en

daarmee onze cliënten) te adviseren als
wij behoefte hebben aan een paar extra
ogen. Zo hebben wij in een zaak van een
man die door een medische fout volledig
gehandicapt en arbeidsongeschikt was
geraakt via ons netwerk een deskundige
ingeschakeld om een rapport van een
eerder door de rechtbank benoemde
deskundige te kunnen weerleggen. Op
die manier kan je – naast het bekostigen
van de procedure - ook inhoudelijk
veel voor de zaak en dus het slachtoffer
betekenen en de toegang tot het recht
vergroten.”
Dus de advocaat kan per uur
declareren zolang de zaak loopt?
“De advocaat krijgt betaald. Daar
zorgen wij voor. Hij loopt dus geen
debiteurenrisico. Dit betekent echter
niet dat hij of zij zonder meer per uur
kan declareren. Voor we aan de zaak
beginnen, proberen wij met de advocaat
tot een vaste prijsafspraak te komen. Om
een financieringsbeslissing te kunnen
nemen, is het immers belangrijk om op
voorhand zo veel mogelijk zekerheid te
hebben over de kosten. Ook hierbij helpt
het dat wij als oud-advocaten weten wat
een redelijke vergoeding is voor het werk
dat de advocaat moet gaan verzetten.”
En als de advocaat het niet meer
ziet zitten, wat dan?
“Dat komt slechts zeer zelden voor”,
aldus Chris. “Omdat een team van
oud-advocaten uitvoerig naar de zaak
heeft gekeken en wij alleen die zaken
aannemen waarvan wij denken dat die
een gerede kans van slagen hebben,
komen we gaandeweg niet vaak voor
verrassingen te staan. Als dat onverhoopt
wel zo is, en de advocaat de zaak niet
meer ziet zitten en/of wij ook niet, dan
kunnen we besluiten de procedure niet
langer te financieren. In dat geval zullen
we echter eerst proberen om voor de
klant een oplossing te vinden in de vorm
van een schikking met de wederpartij.”

Chris benadrukt: “In ons businessmodel
houden wij rekening met het feit dat
we ook zaken verliezen. Het is dus niet
zo, dat we, zodra er een ongunstig
(tussen)vonnis ligt, besluiten om de zaak
niet meer te financieren. Integendeel
in veel gevallen financieren we na een
afwijzend vonnis ook het hoger beroep.”
Begrijp dat jullie een soort
stroommodel gebruiken bij de
beoordeling? Kun je daarover
vertellen?
“Dat klopt.” Chris legt uit: “De rechter zal
een aantal deelbeslissingen moeten
nemen om in een vonnis uiteindelijk
schadevergoeding aan het slachtoffer
te kunnen toewijzen. Zo moet hij eerst
vaststellen dat de aangesprokene
aansprakelijk is. Daarna dat het
slachtoffer letsel heeft opgelopen en
schade heeft geleden. En tot slot dat het
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letsel en de schade ook het gevolg zijn
van het handelen van de aangesprokene
en niet bijvoorbeeld al aanwezig waren
voor het ongeval. In beginsel moet
het slachtoffer ten aanzien van al die
stappen het bewijs leveren. Als de
rechter het bewijs onvoldoende acht,
wijst hij de vordering af. Wij schatten
in wat de kans is dat iedere stap wordt
doorlopen. Door die percentages met
elkaar te vermenigvuldigen met de
schade krijgen wij een beter te schatten
kans op de opbrengst. Dit helpt ons
niet alleen bij het nemen van de
investeringsbeslissing, maar bijvoorbeeld
ook bij schikkingsonderhandelingen.”
Een kritische vraag: is het dan niet
zo dat een procesfinancier alleen
maar in zijn eigen belang handelt
en voor een zo hoog mogelijke
opbrengst gaat?

“Een procesfinancier specialiseert
zich in het beoordelen van risico’s in
een rechtszaak en schrikt daar dus
niet voor terug. Natuurlijk heeft hij
een groot belang bij de uitkomst
van een rechtszaak, maar omdat hij
geen advocaat van de cliënt is, maar
derde (financierende)partij ontstaat
een gewogen situatie van ‘checks and
balances’. Er is altijd de advocaat die
de cliënt bij staat om – mocht dat al
nodig zijn – tegenwicht te bieden aan
de invloed van de procesfinancier. In
de praktijk lopen de belangen van de
procesfinancier en de cliënt echter
nauwelijks uiteen. Doorgaans zullen
cliënt en procesfinancier een zo hoog
mogelijke uitkomst nastreven, als dat
via een schikking kan worden bereikt
en daarmee verder procederen wordt
voorkomen, zal een procesfinancier daar
zeker achter staan.” w
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een initiatief van Stichting

Inspirerende cursussen en workshops voor o.a. letselschadeadvocaten, –experts,
schaderegelaars, arbeidsdeskundigen en ondersteunend personeel.
SCORE: 8.2
TIPS, TRICKS & VALKUILEN BIJ
LETSELSCHADEREKENEN
Door ErikJan Bakker
9 mei 2019 | Houten
2 NIVRE PE | 2 onderwijsuren
€295,- excl. BTW p.p.

SCORE: 8.3
TWEEWIELERONGEVALLEN ONTLEED
VOOR DE LETSELSCHADEPROFESSIONAL
Door Anthony Baan Hofman
23 mei 2019 | Houten
3 NIVRE PE | 3 onderwijsuren
€295,- excl. BTW p.p.

SCORE: 7.6
JAARREKENING LEZEN BIJ
PERSONENSCHADE
Door Jan van Doorn
14 mei 2019 | Houten
6 NIVRE PE | 6 onderwijsuren
€395,- excl. BTW p.p.

SCORE: 8.3
ZORGBEHOEFTEN EN VOORLIGGENDE
VOORZIENINGEN BIJ ERNSTIG LETSEL
Door Jacqueline Bakker
6 juni 2019 | Houten
3 NIVRE PE | 3 onderwijsuren
€295,- excl. BTW p.p.

SCORE: 8.3
ORIËNTATIE LETSELSCHADE
RECHT & PRAKTIJK
Door Nino Pennino
18 juni 2019 | Houten
6 onderwijsuren
€395,- excl. BTW p.p.
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Kies nu voor het cursusabonnement 2017 voor €675,- p.p. (excl. BTW en incl. 25% abonneekorting) en meld u aan voor drie cursussen naar eigen keuze.
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38 NEWS

Kijk voor het volledige programma en direct inschrijven op www.stichtingletselschadenews.nl of bel voor meer informatie naar 076-530 25 39.

