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INLEIDING 

In de basiscursus economie leert men meteen dat daar waar vraag en aanbod in evenwicht zijn, de markt 

optimaal presteert. Een basisprincipe dat ook kan toepasselijk is in het recht. De zogenaamde ‘markt in het 

recht’.  

Net aan deze ‘markt in het recht’ werd de laatste jaren veel aandacht besteed. Een algemene tendens is in 

vele landen momenteel aan de gang, versterkt door de gevolgen van de financiële crisis in 2008. De 

overheid heeft in vele landen een stap terug gezet in haar tussenkomst voor de kosten die gepaard gaan 

met een juridische procedure, de mensen houden hun zuurverdiende euro’s liever in de portemonnee en 

ook de bedrijven kijken de kat uit de boom als het aankomt op het starten van een juridische procedure. 

Een juridische procedure brengt namelijk aanzienlijke kosten en risico’s met zich mee gespreid over 

meerdere jaren. Er kan dus gesteld worden dat een vraag aanwezig is op de markt, namelijk de vraag naar 

een betaalbare ‘toegang tot het recht’. 

En daar waar vraag is, is veel winst te behalen voor entiteiten die aan deze verzuchtingen tegemoet kunnen 

en durven te komen. Ergo, de TPLF-sector deed haar intrede.1 TPLF staat voor Third Party Litigation 

Funding, ook wel naar verwezen als Third Party Funding. Zowel in ‘civil law’ landen als in ‘common law’ 

landen zien we de drempels die voorheen de ontwikkeling van dergelijke TPLF-sector bemoeilijkten of zelf 

onmogelijk maakten, verdwijnen.2 

Vandaag is de term TPLF zeker geen onbekende meer. Er werd reeds veel over gediscussieerd en over 

geschreven. Een evolutie kan zelf ontwaard worden in de papers van de rechtsgeleerden en de 

vraagstukken waar de autoriteiten zich over buigen. Waar vroeger de wenselijk van TPLF in vraag gesteld 

werd waarbij voor-en tegenstanders als het ware met getrokken zwaarden tegenover elkaar stonden,3 

geconcentreerd men zich tegenwoordig op een andere problematiek, namelijk hoe wordt TPLF het best 

gereguleerd.4  

Enkele landen waar TPLF reeds ingeburgerd is en verschillende TPLF-aanbieders aanwezig zijn op de markt, 

zijn Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland5 en ook in Frankrijk werden de 

eerste stappen door TPLF-aanbieders gezet.6  

                                                           

1 B. DEFFAINS en C. DESRIEUX, “Les enjeux économiques du financement des contentieux par des tiers” in C. KESSEDJIAN 
(ed.), Le financement de contentieux par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (19) 22.  

2 D.S., ABRAMS, en D. CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding”, University 
of Pennsylvania Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1075-1109 en www.ssrn.com; C. VELJANOVSKI, “Third-Party 
Litigation Funding in Europe”, The Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 406. 

3 X. LAGARDE, “Les incidences sur la relation client-avocat” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un 
tiers, Panthéon-Assas, 2012, (59) 59. 

4 O.C. MANUEL, “Third-Party Litigation Funding: Current State of Affairs and Prospects for Its Further Development in 
Spain”, European Review of Private Law 2014, afl. 22, nr. 3, 456; B. DEFFAINS en C. DESRIEUX, “Les enjeux économiques 
du financement des contentieux par des tiers” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, 
Panthéon-Assas, 2012, (19) 24.  

5 V.A. SHANNON, “Harmonizing Third-Party Litigation Funding Regulation”, Cardozo L. Rev. 2015, afl. 36, nr. 3, 869 en 
www.westlaw.com.  

http://www.ssrn.com/
http://www.westlaw.com/


 

 

Doelstelling 

In België echter is deze TPLF-sector onbestaande terwijl in andere landen de TPLF-sector groeit. Het is dan 

ook interessant om na te gaan of dergelijke TPLF-sector wenselijk zou zijn in België en of dit mogelijk is in 

België afgetoetst aan de praktijkervaring die andere landen hier reeds in hebben en wat de mogelijke 

obstakels zijn. 

Om de deze doelstelling tot een goed einde te brengen, werd gebruik gemaakt van rechtsspraak, rechtsleer 

en de vormgeving van de TPLF-sector in de praktijk in verschillende rechtssystemen.  

Een eerste taak in het licht van deze masterproef, was dus het selecteren van de rechtssystemen die aan 

bod zouden komen. Uiteindelijk werd gekozen voor Australië en het Verenigde Koninkrijk (meer bepaald 

Engeland en Wales).  

Australië aangezien Australië gezien wordt als de geboorteplaats van de TPLF-sector. De TPLF-sector is daar 

reeds ongeveer drie decennia actief en heeft er dan ook al een hele weg opzitten die nog altijd niet ten 

einde is. Naast het feit dat Australië een lange weg afgelegd heeft, zijn ook twee Australische TPLF-

aanbieders beursgenoteerd op de Australian Securities Exchange waardoor hierover veel informatie terug 

te vinden was. 

Ook het Verenigd Koninkrijk komt aan bod. Hoewel het Verenigd Koninkrijk, net als Australië een common 

law land is, brengt het Verenigd Koninkrijk de Europese invalshoek met zich mee. Daarenboven was de 

Engelse overheid de laatste jaren erg actief op het gebied van het analyseren van kosten die gepaard gaan 

met juridische procedures en mogelijke oplossingen hiervoor.  

Hoewel de Verenigde Staten zeer actief zijn als het aankomt op TPLF, komen zij niet aan bod. De 

regelgeving in de verschillende staten is te uiteenlopend om in het licht van deze masterproef te 

analyseren. 7  De Verenigde Staten van Amerika zijn een kluwen aan regelgevingen en rechterlijke 

uitspraken.8 Daarenboven mist het Amerikaanse rechtssysteem enkele juridische kenmerken die eigen zijn 

aan het Belgische juridische systeem en die (beperkt) terug gevonden kunnen worden in de andere landen 

die wel besproken worden. 

De rechtspraak, rechtsleer en praktijk in deze rechtssystemen werd dus extensief onderzocht. Ook werd 

contact opgenomen met sommige TPLF-aanbieders actief op deze markten via mail, maar deze konden 

spijtig genoeg geen bruikbare bijdrage geven in het licht van deze masterproef.  

Naast het bespreken en analyseren van de TPLF-sector in deze rechtssystemen, wordt ook het Belgische 

systeem onder de loep genomen en worden de kenmerken van het Belgisch systeem geplaatst tegenover 

                                                                                                                                                                                                 

6 http://www.alterlitigation.com/ (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015). 

7 R. AVRAHAM en A. WICKELGERN, “Third-Party Litigation Funding-A Signaling Model”, DePaul Law Review 2014, afl. 63, 
nr. 2, 242-245 en www.westlaw.com. 

8 V.A. SHANNON, “HarmonizingThird-Party Litigation Funding Regulation”, Cardozo Law Review 2015, afl. 36, nr. 1, 861 
en www.westlaw.com; Zie voor een overzicht van de behandeling van TPLF van de verschillende Amerikaanse staten 
L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,118 en 146-159. 

http://www.alterlitigation.com/
http://www.westlaw.com/


 

 

kenmerken uit de andere systemen om zo een allesomvattend beeld te kunnen geven van hoe de TPLF-

sector er in België uiteindelijk zou moeten uitzien en of dit inderdaad wenselijk en mogelijk is in België. 

Structuur  

Deze masterproef is opgebouwd uit verschillende delen. 

In het eerste deel wordt het begrip ‘TPLF’ toegelicht. In het kader hiervan worden de belangrijkste 

kenmerken gegeven van TPLF en wordt TPLF onderscheiden van andere alternatieve financieringsmethodes 

van juridische procedures. Naast deze definitie van TPLF worden ook de actoren actief in de TPLF-sector, 

uitgezonderd de overheid, geïdentificeerd en kort besproken en de vorm die een TPLF-overeenkomst kan 

aannemen.  

In het tweede deel wordt kort overwogen of TPLF mogelijk zou zijn in België en of er geen onoverkomelijke 

obstakels zijn in het Belgische recht die het verder uitwerken van deze masterproef nutteloos zouden 

maken.  

Het derde deel, en het grootste, is het rechtsvergelijkend deel dat Australië, Engeland en Wales en België 

omvat. Dit deel handelt onder andere over de geschiedenis van TPLF, alsook over de relevante kenmerken 

van de verschillende rechtssystemen waar TPLF voorkomt. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de 

specifieke uitdagingen waarmee deze sector geconfronteerd werd om uiteindelijk te eindigen met de voor-

en nadelen die geïdentificeerd werden in de verschillende rechtssystemen. Na elk onderdeel wordt de 

vergelijking doorgetrokken naar België om zo een samenhangend geheel te krijgen.  

In het vierde deel worden verschillende TPLF-aanbieders zelf onder de loep genomen met betrekking tot 

hun financieringsstructuur en wordt bepaald aan welke Europese regelgeving dergelijke entiteiten 

onderworpen zijn om uiteindelijk te eindigen in het Belgische recht. 

Uiteindelijk wordt afgesloten met een korte recapitulatie met betrekking of TPLF wel wenselijk is in België, 

welke de regels zijn die zouden moeten ingevoerd worden om alles in goede banen te leiden en wat de 

mogelijke obstakels zijn voor de ontwikkeling van TPLF in België.



1 

 

DEEL 1 TOEPASSINGSGEBIED 

HOOFDSTUK 1  TPLF gedefinieerd 

Voor dieper kan worden ingegaan op hoe TPLF zich ontwikkeld heeft in verschillende rechtssystemen, moet 

eerst het begrip TPLF verduidelijkt en afgebakend worden. Zoals reeds gezegd, staat TPLF voor ‘Third Party 

Litigation funding’. Een derde partij dus die de kosten van een juridische procedure op zich neemt. TPLF is 

dus een manier om juridische procedures te bekostigen.  

1.1.1 TPLF-sensu lato  

Wat echter besproken wordt in deze masterproef is TPLF-sensu stricto, want onder de noemer TPLF valt 

namelijk meer dan wat geviseerd wordt als deze masterproef het over de TPLF-sector heeft. 

Zelffinanciering van juridische procedures is niet de enige manier om de kosten van een juridische 

procedure te dragen. Daarnaast kan men ook gebruik maken van overheidsfinanciering, een banklening, 

een juridische-kosten-verzekering, financiering door een advocaat of de rechtsvordering overdragen. 

Uiteindelijk kunnen deze mechanismes ook gekwalificeerd worden als derde-financiering van een juridische 

procedure en dus TPLF.9  

Een eerste onderscheid moet dus gemaakt worden tussen TPLF-sensu lato (waaronder al het 

bovengenoemde valt, met uitzondering van de zelffinanciering) en TPLF-sensu stricto.  

Bij TPLF sensu lato wordt een overeenkomst gesloten tussen een partij betrokken in een juridisch geschil en 

een derde (externe) partij. De derde partij bekostigt de gehele of een deel van de juridische procedure. In 

ruil hiervoor ontvangt de derde een financiële vergoeding. Deze financiële vergoeding kan verschillende 

vormen aannemen.10 Als het bijvoorbeeld een banklening betreft, de interest op deze lening of wanneer 

het een Belgische verzekeringsovereenkomsten betreft, moet de verzekeringsnemer een premie of vaste 

prijs te betalen in ruil voor een meestal geldelijke dekking door de verzekeraar indien het verzekerde risico 

zich voordoet.11  

 

 

                                                           

9 S. MENETREY, “L’incidence devant les juridictions nationales” in in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux 
par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (75) 75; C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, 
Research Report, Lincoln Law School, 2012, 10-11 en 
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf; L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party 
Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2012,6; O.C. MANUEL, “Third Party Litigation 
Funding: Current State of Affairs and Prospects for Its Further Development in Spain”, European Review of Private Law 
2014, afl. 3, 442-447; S. MENETREY, “Le financement privé de procès par un tiers”, Gazette du Palais 2012, afl. 252, 23; 
L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2012,6. 

10 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 10 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf.  

11 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Cambridge, 2015, 3. 

http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf


 

 

1.1.2 TPLF sensu stricto  

Nu vastgesteld werd wat TPLF-sensu stricto niet is, kan verder gegaan worden met de definitie. Er is sprake 

van TPLF-sensu stricto wanneer:12 

 een derde (externe) partij, financiële middelen ter beschikking stelt voor de kosten die samengaan met 

een minnelijke regeling en/of gerechtelijke of arbitrale procedure (hierna de juridische procedure)13 

aan een cliënt.  

 De uiteindelijke vergoeding die de TPLF-aanbieder zal krijgen, is afhankelijk van de uitkomst van de 

juridische procedure. Wint de financieel ondersteunde partij de rechtszaak, dan zal de derde partij de 

gemaakte kosten alsook een percentage op de schadevergoeding krijgen. Wordt de rechtszaak echter 

verloren, krijgt de derde partij niets (ook niet de door hem gemaakte kosten). 

  Indien de gemaakte kosten hoger liggen dan de verkregen schadevergoeding, zal de derde partij 

hiervoor geen aanspraak kunnen maken op de door hem financieel ondersteunde partij.  

 De cliënt blijft zelf (zowel materieel als formeel) procespartij.14 

TPLF-sensu stricto is dus investeren en speculeren in de toekomstige en onzekere uitkomst van een 

juridische procedure.15 

Bij verdere verwijzing naar TPLF in deze masterproef, wordt TPLF sensu stricto bedoeld. Andere 

financieringsmechanismes kunnen eventueel kort aangehaald worden.  

HOOFDSTUK 2 Actoren in TPLF 

1.2.1 De Cliënt (de rechtzoekende) 

Een eerste indeling in categorieën van cliënten kan gemaakt worden op basis van de niet-procedurele 

kenmerken van deze cliënten. Daarnaast kan ook gekeken worden naar de functie die de cliënt inneemt in 

de procedure zelf. 

1.2.1.1 Categorieën van cliënten 

Er zijn verschillende categorieën van partijen die gebaat kunnen zijn bij de aanwezigheid van de TPLF-

sector. 

                                                           

12 G.R. BARKER, Third Party Litigation Funding in Australia and Europe, Working Paper No.2 ANU College of Law, 2011, 
4 en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2034625; 
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf, 10; www.ssrn.com, 1083; 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487, 2; R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, 
Preliminary Report Civil Justice Council, 2009, v. 1, 160 en https://www.judiciary.gov.uk/publications/review-of-civil-
ligation-costs-preliminary-report/. 

13 C. CAUFFMAN, “Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw”, R.W. 2009-2010, 
afl. 17, 701 

14 C. CAUFFMAN, “Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw”, R.W. 2009-2010, 
afl. 17, 701 

15 M. STEINITZ, “Whose Claim is This Anyway? Third Party Litigation Funding”, Minnesota Law Review 2011, afl. 95, nr. 
4, 1294 en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1586053. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2034625
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf
http://ssrn.com/abstract=2404483
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487
https://www.judiciary.gov.uk/publications/review-of-civil-ligation-costs-preliminary-report/
https://www.judiciary.gov.uk/publications/review-of-civil-ligation-costs-preliminary-report/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1586053
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Een eerste categorie is de onbemiddelde cliënt. Met een juridische procedure gaan grote kosten gepaard 

en niet iedereen heeft de financiële middelen om deze te dragen.16  

Een tweede categorie is deze waar de kosten die gepaard gaan met een juridische procedure 

disproportioneel zijn ten opzichte van de eventuele schadevergoeding die men zou bekomen. Class actions 

kunnen hier de oplossing bieden, maar class actions brengen grote kosten met zich mee alsook grote 

risico’s in bepaalde rechtssystemen. TPLF-aanbieders kunnen helpen deze op te vangen.17  

Samen met de tweede categorie, kan ook meteen de derde categorie genoemd worden. Namelijk de 

personen die zich onbewust zijn van het feit dat zij over een rechtsvordering beschikken. TPLF-aanbieders 

nemen, zoals blijkt uit de praktijk in Australië, wanneer het class actions betreft soms zelf het initiatief om 

deze leden te informeren van het feit dat zij mogelijk geschaad werden in het rechten.18 

Een vierde categorie is de partij, die wel over voldoende financiële middelen beschikt, maar te risico-avers 

is om zelf een juridische procedure op te starten.19  

De laatste en wat zal blijken, belangrijkste categorie in de praktijk momenteel, is deze waarbij 

ondernemingen (vaak KMO’s) betrokken zijn. Ondernemingen hebben vaak andere redenen om beroep te 

doen op dergelijke investeerder. Zo wenden zij hun financiële middelen liever aan in functie van de door 

hen uitgeoefende ondernemingsactiviteit,20 is onder invloed van het economische klimaat het budget van 

bedrijven voor onvoorspelbare en hoge uitgaven aanzienlijk afgenomen en/of houden zij de kosten die 

gepaard gaan met een juridische procedure liever uit hun financiële resultaten.21 

 

                                                           

16 V.A. SHANNON, “Harmonizing Third-Party Litigation Funding Regulation”, Cardozo L. Rev. 2015, afl. 36, nr. 3, 869 en 
www.westlaw.com.  

17 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 607 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf; D.S., ABRAMS, en D. 
CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding”, University of Pennsylvania 
Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1077-1079 en www.ssrn.com; C.P. BOGART, “Dispute Resolution-Third-
Party Funding: Helping Companies Control Runaway Litigation Costs”, Business Law Review 2013, afl. 34, nr. 4, 148 en 
www.kluwerlawonline.com.  

18 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 607 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf; D.S., ABRAMS, en D. 
CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding”, University of Pennsylvania 
Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1077-1079 en www.ssrn.com; C.P. BOGART, “Dispute Resolution-Third-
Party Funding: Helping Companies Control Runaway Litigation Costs”, Business Law Review 2013, afl. 34, nr. 4, 148 en 
www.kluwerlawonline.com.  

19 C.P. BOGART, “Dispute Resolution-Third Party Funding: Helping Companies Control Runaway Litigation Costs”, 
Business Law Review 2013, afl. 34, nr. 4, 148 en www.kluwerlawonline.com.  

20 V.A. SHANNON, “Harmonizing Third-Party Litigation Funding Regulation”, Cardozo L. Rev. 2015, afl. 36, nr. 3, 869 en 
www.westlaw.com; C.P. BOGART, “Dispute Resolution-Third Party Funding: Helping Companies Control Runaway 
Litigation Costs”, Business Law Review 2013, afl. 34, nr. 4, 148 en www.kluwerlawonline.com.  

21 Prospectus 21 juli 2014 Burford Capital PLC, 59 en http://www.londonstockexchange.com/prices-and-
markets/retail-bonds/newrecent/bud1-2022prospectus.pdf. 

http://www.westlaw.com/
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
http://ssrn.com/abstract=2404483
http://www.kluwerlawonline.com/
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
http://ssrn.com/abstract=2404483
http://www.kluwerlawonline.com/
http://www.kluwerlawonline.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.kluwerlawonline.com/
http://www.londonstockexchange.com/prices-and-markets/retail-bonds/newrecent/bud1-2022prospectus.pdf
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1.2.1.2 Positie in juridische procedure 

Afgaand op de definitie van TPLF gebruikt in deze masterproef, kan afgeleid worden dat het vooral de 

eisende partij zal zijn die in aanmerking komt voor TPLF.22 De TPLF-aanbieder wordt namelijk vergoed 

met een percentage van de schadevergoeding. 

Het is de eisende partij die een vordering zal instellen in de hoop financiële genoegdoening te 

ontvangen. Enkel in de situatie waar de verwerende partij over een tegenvordering tot financiële 

genoegdoening zou beschikken, zou deze interessant worden voor een TPLF-aanbieder. 23 

1.2.2 TPLF-Aanbieder 

1.2.2.1 Vorm van TPLF-aanbieders  

Professor Molot, Chief Investment Officer van Burford Capital LLC, is een deskundige op het gebied van 

TPLF te noemen en had reeds voor TPLF populair werd in de Verenigde Staten, verschillende theorieën 

uitgewerkt over hoe TPLF in de praktijk vormgegeven kon worden. Hij kreeg de kans om zijn theoretische 

kennis in de praktijk toe te passen en kwam tot het volgende besluit:24  

“it was very difficult to get a market mechanism up and running on a deal-by-deal basis. There were too 

many moving parts for the market to work, and without a dedicated pool of capital it was very difficult to 

get deals done. By the time I lined up the investment fund willing to absorb litigation risk from a litigation 

defendant and an insurance company or investment bank willing to front for the fund, the underlying 

business deal that gave rise to the need for the litigation risk transfer may have evolved in such a way as to 

render the risk transfer unnecessary. For litigation risk transfers to work – whether defense or plaintiffs’ side 

– I became convinced that one would need a dedicated capital provider that had the capital and the 

knowledge-base to underwrite deals itself, without needing to bring in third parties.”25 

Welke specifieke vennootschapsvorm dergelijke entiteit zal aannemen, is afhankelijk van het rechtssysteem 

waar de TPLF-aanbieder gevestigd zal zijn. Wel zal de TPLF-aanbieder over de nodige kennis en ervaring 

moeten beschikken om rechtsvorderingen correct te kunnen beoordelen, het kapitaal moeten hebben om 

meerdere jaren te kunnen overbruggen en de bereid zijn risico’s te nemen aangezien de uiteindelijke 

uitspraak in een juridische procedure afhankelijk is van meerdere variabelen.26 

 

                                                           

22 A. GOLDSMITH, “Third-Party Funding in international dispute resolution”, International Law Practicum 2012, afl. 25, 
147-148 en www.westlaw.com.  

23 G. KEUTGEN en D. MATRAY, “Le financement du contentieux arbitral international par un tiers” in Liber Amicorum 
Georges-Albert Dal, Brussel, éditions Larcier, 2013, (519) 523. 

24 J. T. MOLOT, Theory and Practice in Litigation Risk Paper Law Georgetown University, 2012, 2-3 en 
http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/01/Booklet-Theory-and-Practice.pdf 

25 J. T. MOLOT, Theory and Practice in Litigation Risk Paper Law Georgetown University, 2012, 7 en 
http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/01/Booklet-Theory-and-Practice.pdf.  

26 J. T. MOLOT, Theory and Practice in Litigation Risk Paper Law Georgetown University, 2012, 7 en 
http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/01/Booklet-Theory-and-Practice.pdf.  

http://www.westlaw.com/
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1.2.2.2 Werkwijze van TPLF-aanbieder 

1.2.2.2.1 Due Diligence  

De TPLF-aanbieder is een commerciële entiteit en heeft als doel een zo groot mogelijke winst te generen 

voor aandeelhouders of beleggers.27 Om deze doelstelling te behalen, zullen professionele TPLF-aanbieders 

altijd overgaan tot een uitvoerige due diligence vooraleer te investeren in een juridische procedure.28  

In de due diligence wordt onder andere onderzocht of het juridisch geschil een voldoende grote 

winstmarge kan creëren, wat de uitgestippelde strategie is, welke advocaten de cliënt in rechte 

vertegenwoordigen, wie de tegenpartij is, etc. 29  

Wiskundig uitgedrukt zal de investeerder zich slechts engageren zolang: waarschijnlijk positieve uitkomst * 

inkomsten bij positieve uitkomst > waarschijnlijkheid negatieve uitkomst * gemaakte kosten.30 Meer 

bepaald hoopt men een ‘three times’ te generen. Met de ‘three times’ wordt bedoeld dat de TPLF-

aanbieder pas zal investeren wanneer men vermoedt dat de uiteindelijke vergoeding drie maal groter zal 

zijn dan de gemaakte kosten. Als van deze vergoeding alle verliezen uit andere aangenomen investeringen 

en de vaste kosten afgetrokken worden, wil men een ‘return-on-investment’ generen van vijftien tot 

twintig procent over een periode van vijf tot zes jaar.31 

1.2.2.3 Betrokkenheid TPLF-aanbieder 

De mate waarin een TPLF-aanbieder betrokken is in de juridische procedure verschilt van jurisdictie tot 

jurisdictie en van TPLF-aanbieder tot TPLF-aanbieder. Met inachtneming van wettelijke verplichtingen, 

hangt de uiteindelijke rol van de TPLF-aanbieder af van wat in de TPLF-overeenkomst opgenomen wordt 

tussen de TPLF-aanbieder en de cliënt. Zo zullen bepaalde TPLF-aanbieders enkel optreden als ‘bank’, 

terwijl anderen de leiding over de juridische procedure nemen.32 Tussen deze 2 uitersten, zijn er vele 

variaties. Men spreekt ook van zogenaamde passieve TPLF-aanbieders en actieve TPLF-aanbieders.33 

Wel moet benadrukt worden dat de TPLF-aanbieder niet de wens heeft om een partij te worden in de 

juridische procedure. Het is en blijft een derde, externe partij. 

                                                           

27 C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 
423. 

28 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,20-21. 

29 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,20-21. 

30 M. LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. TURNER, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 2010-12 
University of New South Wales, 2010, 5, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487.  

31 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,28-29. 

32 D.S., ABRAMS, en D. CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding”, University 
of Pennsylvania Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1088 en www.ssrn.com 

33 S. MENETREY, “L’incidence devant les juridictions nationales” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux 
par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (75) 76-77. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487
http://ssrn.com/abstract=2404483


 

 

1.2.3 Belegger 

Om TPLF aan te kunnen bieden, moet men natuurlijk over financiële middelen beschikken. Deze financiële 

middelen kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Uit de praktijk blijkt echter dat de financiële 

middelen waarover de TPLF-sector kan beschikken vaak afkomstig zijn uit een groep van professionele 

beleggers.34  

TPLF biedt beleggers namelijk een interessante beleggingsmogelijkheid. Na de financiële crisis die begon in 

2008, waren beleggers op zoek naar investeringen die niet onderhevig waren aan de financiële 

marktwerking en TPLF viel in deze categorie. Uit cijfers verschaft door de TPLF-sector, blijkt dat investeren 

in TPLF een belegging is die vrij is van de stagnatie waar andere beleggingscategorieën wel onder lijden 

hebben.35  

Hoewel TPLF niet onderhevig is aan de financiële marktwerking, zijn er toch ook nadelen aan verbonden die 

volgen uit de eigenheid van het product. Zo worden grote risico’s genomen, zijn de inkomsten ‘lumpy’ en 

duurt het vaak ettelijke jaren voor een juridisch geschil beslecht wordt. Hierdoor kan gezegd worden dat de 

TPLF-instrumenten vrij onverhandelbaar zijn.  

Een uitzondering op deze onverhandelbaarheid zijn de beursgenoteerde TPLF-aanbieders.36 Er werd reeds 

gesignaliseerd dat beleggen in TPLF voor hedge funds oninteressant is door de termijn dat het duurt 

vooraleer inkomsten behaald worden.37  

DEEL 2 TPLF IN BELGIË? 

Deze auteur kon niets terug vinden in het Belgisch recht dat TPLF zou verbieden op het eerste zicht. Een 

mogelijk probleem dat zich wel zou kunnen stellen, maar te ver gaat in het licht van deze masterproef, is de 

strikte toepassing van het beroepsgeheim onder Belgisch recht. 38. Volgens het Hof van Cassatie is het 

beroepsgeheim van openbare orde en heeft het een absoluut karakter. Hierdoor kan de cliënt niet 

verzaken aan het beroepsgeheim van de advocaat.39 Het probleem met het beroepsgeheim stelt zich 

wanneer de TPLF aanbieder een due diligence wenst uit te voeren en informatie nodig heeft van de 

                                                           

34 Zie tabel 1 in C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, The Journal of Law, Economics & Policy 
2012, afl. 8, nr. 3, 412 en http://jlep.net/home/wp-content/uploads/2012/10/JLEP-Issue-8.3.pdf 

35 V.A. SHANNON, “Harmonizing Third-Party Litigation Funding Regulation”, Cardozo L. Rev. 2015, afl. 36, nr. 3, 869. 

36 C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, The Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 
417 en http://jlep.net/home/wp-content/uploads/2012/10/JLEP-Issue-8.3.pdf 

37 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 130-131 en 
www.westlaw.com.  

38 C. CAUFFMAN, “Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw”, R.W. 2009-2010, 
afl. 17, 701. 

39 E. COCKELBERGH, Het Beroepsgeheim van de Advocaat, onuitg. masterproef Rechte Ugent, 2010-2011, 13-14. 

http://jlep.net/home/wp-content/uploads/2012/10/JLEP-Issue-8.3.pdf
http://jlep.net/home/wp-content/uploads/2012/10/JLEP-Issue-8.3.pdf
http://www.westlaw.com/
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advocaat.40. Een eenvoudige oplossing hiervoor is dat de cliënt deze informatie zelf verschaft aan de TPLF-

aanbieder en een confidentialiteitsovereenkomst getekend wordt tussen beide.41 Een tweede vraag die rijst 

is welke bescherming deze confidentialiteitsovereenkomst zal krijgen door de rechter.42  

Hoewel volgens deze auteur TPLF in België mogelijk moet zijn, heeft deze auteur tot op heden geen in 

België gevestigde TPLF-aanbieder gevonden. Welke entiteit echter wel aanwezig is, is Cartel Damage Claims 

(of CDC). CDC is gevestigd in Brussel en specialiseert zich in het Europees mededingingsrecht. Via het 

Calunius Litigation Risk Fund LP heeft CDC toegang tot financiële middelen om dergelijke procedures op te 

starten. 43 Deze kan echter niet aangewend worden als bewijs dat TPLF in België mogelijk en wenselijk is, 

aangezien CDC enkel nog maar actief was voor Duitse, Finse en Nederlandse rechtbanken.44  

DEEL 3 RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

Rechtsvergelijkend onderzoek biedt hier zeker dan ook een meerwaarde voor de ontwikkeling van wat een 

nieuw concept zou zijn in België. Er moet echter steeds in het achterhoofd gehouden worden dat ieder 

rechtssysteem van elkaar verschilt op enkele cruciale punten. De aan-en afwezigheid van bepaalde 

factoren, kunnen een aanzienlijke invloed uitoefenen op hoe een bepaald rechtssysteem omgaat met een 

juridisch probleem, in dit specifieke geval TPLF.45 Zo zal bijvoorbeeld de hoogte van de gerechtskosten, het 

verbod op contingency fees, de regeling omtrent adverse costs en de beschikbaarheid van juridische-

kosten-verzekeringen een invloed uitoefenen op de ontwikkeling van TPLF.46 

In het volgende hoofdstuk wordt kort de geschiedenis van TPLF in Australië en Engeland en Wales gegeven.  

                                                           

40 A.-M. GUILLERME, “Retour d’expérience des juristes d’entreprise” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (31) 34. 

41 Le Club des Juristes, Financement du procès par les tiers, Rapport 2014, 35 en 
http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2014/01/CDJ_Rapport_Financement-proc%C3%A8s-par-les-
tiers_Juin-2014.pdf (laatst geconsulteerd op 18 mei 2015). 

 

42 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 136 en www.westlaw.com; 
Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 624 en 
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf. 

43 Persbericht uitgaande van Cartel Damage Claims en http://www.carteldamageclaims.com/wordpress/wp-
content/uploads/2014/03/121004-Press-Release-CDC_Calunius.pdf (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015) 

44 http://www.carteldamageclaims.com/cdc-private-enforcement-in-court/ (laatst geconsulteerd op 5 augustus 2015). 

45 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 93 en www.westlaw.com.  

46 G.R. BARKER, Third Party Litigation Funding in Australia and Europe, Working Paper No.2 ANU College of Law, 2011, 
17-18 en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2034625.  

 

http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2014/01/CDJ_Rapport_Financement-proc%C3%A8s-par-les-tiers_Juin-2014.pdf
http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2014/01/CDJ_Rapport_Financement-proc%C3%A8s-par-les-tiers_Juin-2014.pdf
http://www.westlaw.com/
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
http://www.carteldamageclaims.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/121004-Press-Release-CDC_Calunius.pdf
http://www.carteldamageclaims.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/121004-Press-Release-CDC_Calunius.pdf
http://www.carteldamageclaims.com/cdc-private-enforcement-in-court/
http://www.westlaw.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2034625


 

 

Daarna bespreken we enkele kenmerken eigen aan deze beide rechtssystemen en plaatsen deze tegenover 

gelijkaardige eigenschappen van het Belgische rechtssysteem. Dit is een eerste stap in het beoordelen van 

de wenselijkheid van TPLF in België.  

Na deze bespreking van de relevante kenmerken, worden verschillende problemen geanalyseerd waarmee 

men in Australië en Engeland en Wales te maken had die specifiek betrekking hadden op TPLF. Aan de hand 

van deze problematieken, zal op het einde van dit deel een analyse gemaakt worden over de 

aandachtspunten waar een wetgever rekening moet houden bij het opstellen van een regelgeving of de 

TPLF-sector zelf indien zij aan zelfregulering zouden doen. 

HOOFDSTUK 1 Geschiedenis TPLF in Australië en Engeland en Wales 

3.1.1 Australië 

TPLF bestaat al ongeveer 20 tot 30 jaar in Australië.47 De redenen voor de opkomst en populariteit van TPLF 

in Australië is het gevolg van een samenspel van verschillende factoren. Deze factoren werden 

geïdentificeerd als zijnde de hoge kosten die gepaard gaan met een rechtsprocedure,48 het verbod op 

contingency fees, 49  de loser pays rule, 50  een slecht werkend pro deo systeem 51  en de relatieve 

onbekendheid van ‘after the event’-verzekeringen.52  

Al deze factoren samen hebben geleid tot wat ‘the missing middle’ wordt genoemd in Australië. De ‘missing 

middle’ is de Australische middenklasse die niet in aanmerking komen voor rechtsbijstand maar zelf ook 

niet de kosten kan dragen die gepaard gaan met een juridische procedure.53 

                                                           

47 G.R. BARKER, Third Party Litigation Funding in Australia and Europe, Working Paper No.2 ANU College of Law, 2011, 
4 en www.ssrn.com; D.S., ABRAMS, en D. CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation 
Funding”, University of Pennsylvania Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1084 en www.ssrn.com.  

48Ibid, P. O’DONAHOO en T. MAXWELL, “Contingency Fees and Access to Justice in Australia”, Defense Counsel Journal 
2014, afl. 81, nr. 3, 276 en www.westlaw.com.  

49 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 145-146 en 
www.westlaw.com.  

50 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf.  

51 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf.  

52 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 101 en www.westlaw.com; S. 
ISSACHAROFF en T. EAGLES, “The Australian Alternative: A View from Abroad of Recent Developments in Securities Class 
Actions”, Univ of NSWLJ 2015, afl. 38, nr. 1, 179-205 en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500297; Productivity Commission 2014, Access to Justice 
Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 608 en http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-
justice/report/access-justice-volume2.pdf.  

53 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf.  
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Er was dus zeker nood aan betere toegang tot het recht.54 Zoals reeds werd gezegd, waar vraag is, is geld te 

verdienen voor ondernemende actoren en de eerste TPLF-aanbieders waren een feit. Momenteel zijn TPLF-

aanbieders niet meer weg te denken uit het Australische juridische landschap en hebben een 6- tot 7-tal 

TPLF-aanbieders 95% van de Australische TPLF-markt in handen.55  

TPLF-aanbieders waren initieel enkel actief in het insolventierecht,56  maar hebben hun activiteiten 

langzamerhand uitgebreid. Met de Fostif-uitspraak in 2006, nam de TPLF-sector vlucht. Ten gevolge deze 

uitspraak verdween namelijk de onzekerheid die deze sector reeds ettelijke jaren plaagde.57  

Dankzij de Fostif-uitspraak werd verduidelijkt dat de loutere aanwezigheid van een TPLF-aanbieder niet 

voldoende was om te spreken van een schending van de ‘public policy’ en geen ‘abuse of process’ 

uitmaakte. Hoewel de loutere aanwezigheid niet voldoende was om van een schending van ‘public policy’ 

te spreken of van een ‘abuse of process’, betekende dit niet dat de ‘public policy’ of ‘abuse of process’ via 

de figuur van ‘champerty’ niet langer aangewend konden worden om onwenselijk gedrag van de TPLF-

aanbieder te sanctioneren of voorkomen.58 Zo zal via ‘champerty’ onderzocht kunnen worden of de 

betrokkenheid van de TPLF-aanbieder een ‘abuse of process’ uitmaakt of schending van de ‘public policy’. 

Bij de bepaling of er een ‘abuse of process’ is of een schending van de ‘public policy’, wordt onder andere 

de mate van controle onderzocht die de TPLF-aanbieder op het proces uitoefent.59 Zo werd ook gesteld dat 

er sprake kon zijn van ‘abuse of process’ wanneer een TPLF aanbieder de juridische procedure zou 

aanwenden om bepaalde ondernemingsactiviteiten, die los stonden van het juridische proces, te 

faciliteren.60 Via ‘champerty’ en ‘maintenance’ heeft de Australische rechter een stok achter de deur om 

eventuele gedragingen die niet verboden zijn bij wet, toch tegen te houden. 

                                                           

54 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf.  

55 M. LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. TURNER, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 2010-12 
University of New South Wales, 2010, 2, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487.  

56 G.R. BARKER, “Third Party Litigation Funding in Australia and Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 
8, nr. 3, 466 en www.westlaw.com; P. SPENDER, “After Fostif: Lingering uncertainties and controversies about litigation 
funding”, Journal of Judicial Administration 2008, afl. 18, nr. 2, 107 en www.ssrn.com.  

57 HCA 30 augustus 2006, nr. 229 CLR 386, Campbells Cash/Carry Pty Ltd v Fostif Pty Limited, 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2006/41.html; S. ISSACHAROFF en T. EAGLES, “The Australian Alternative: 
A View from Abroad of Recent Developments in Securities Class Actions”, Univ of NSWLJ 2015, afl. 38, nr. 1, 179-205 
en www.ssrn.com; M. LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. TURNER, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 
2010-12 University of New South Wales, 2010, 6-7 en www.ssrn.com.  

58L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2012, 
78-79.  

59 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2012, 
42-43. 

60 Supreme Court of New South Wales (Court of Appeal) 25 juli 2005, [2005] NSWCA 240, 58 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/nsw/NSWCA/2005/240.html; L. AITKEN, “Before the High Court-‘Litigation 
Lending’ after Fostif: an Advance in Consumer Protection, or a Licence to ‘Bottomfeeders’”, Sydney Law Review 2006, 
afl. 28, nr. 1, 175-176 en http://sydney.edu.au/law/slr/.  

http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487
http://www.westlaw.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2006/41.html
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
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De activiteit zelf van TPLF-aanbieders werd ook verder toegelicht in de Fostif-uitspraak. TPLF-aanbieders 

mogen, zonder dat dit ‘noodzakelijk’ gezien wordt als een ‘abuse of process’:61 

 actief partijen opsporen;  

 het verloop van de procedure bepalen; 

 de advocaten instructies geven en 

 schikkingen afsluiten met winstoogmerk  

In Australië heeft de bevoegde autoriteit uiteindelijk opgetreden in verband met de kwalificatie van 

hetgeen de TPLF-aanbieders aanbieden aan de cliënt met de Corporations Amendment Regulation 2012 

(No.6) en Corporations Amendment Regulation 2012 (No.6) Amendment Regulation 2012 (No.1). Deze 

warden opgenomen in Corporations Regulations 2001. Hierop wordt later ingegaan. 

3.1.2 Engeland en Wales 

Een basisprincipe in Engeland en Wales is dat iedereen toegang moet hebben tot het rechtssysteem (als 

eiser/verweerder) en sinds 1949 kent men dan ook het ‘legal aid’-systeem dat ingevoerd werd met 

de  Legal Aid and Advice Act 1949.62 

Gedurende de jaren echter, werd de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘legal aid’ sterk beperkt.63 Dit 

was te wijten aan de stijgende gerechtskosten, beleidswijzigingen, besparingen ten gevolge van de 

financiële crisis in 2008 (tot 23%) en beperkingen die opgelegd werden met betrekking tot welk soort 

categorieën van rechtsvorderingen in aanmerking kwamen voor ‘legal aid’. Er werd gezegd dat door deze 

evolutie, voor de periode tussen 1998 en 2007 de partijen die in aanmerking kwamen voor legal aid, op de 

helft kwam.64  

Het feit dat de kosten in een juridische procedure sterk toenamen, was niet alleen nefast voor personen die 

in aanmerking kwamen voor ‘legal aid’ maar ook voor andere meer bemiddelde personen en 

ondernemingen. Zo zijn de kosten in Engeland en Wales voor een juridische procedure gigantisch. In 

vergelijking met een gelijkaardige procedure in Duitsland, waren de kosten verbonden aan een juridische 

procedure in Engeland en Wales 30 maal groter volgens een studie die in 2009 uitgebracht werd.65 Er 

werden reeds verschillende initiatieven gelanceerd om hieraan tegemoet te komen. We denken dan aan 

                                                           

61 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2012, 
79. 

62 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 15 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf; 

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules 

63 C. HODGES, “Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon Assas, 2012, (151) 153-154. 

64 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status And Issues, research report university of Lincoln, 2012, 
16-17(hierna: C. HODGES, P. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding); 
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/145404/access-justice-volume1.pdf 

65 C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, The Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 
407 en http://jlep.net/home/wp-content/uploads/2012/10/JLEP-Issue-8.3.pdf 

http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/145404/access-justice-volume1.pdf
http://jlep.net/home/wp-content/uploads/2012/10/JLEP-Issue-8.3.pdf
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Lord Woolf’s reforms (die de ‘Civil Procedure Rules’ invoerden)66 en meer recent aan de hervormingen 

geïmplementeerd op basis van Lord Justice Jackson’s report67 (Legal Aid, Sentencing and Punishment of 

Offenders Act 2012).68  

En ook hier, in navolging van wat op de Australië, hebben TPLF-aanbieders op deze vraag ingespeeld. 

Aangezien TPLF als het ware ook ‘organisch’ gegroeid is, is het niet meer dan logisch dat ook hier een 

rechterlijke uitspraak, de Arkin-uitspraak, het startschot uitmaakte van wat de groei van de TPLF-sector zou 

worden in Engeland en Wales.69 In de Arkin-uitspraak werd namelijk verkondigd dat:70 

“It is indeed highly desirable that impecunious claimants who have reasonably sustainable claims 

should be enabled to bring them to trial by means of non-party funding.”  

Wel dient te worden opgemerkt dat in de Arkin-beslissing de TPLF-aanbieder niet de controle had over de 

procedure.71 Naast de verankering van TPLF in de Engelse rechtsorde, werd ook de Arkin-cap ingevoerd. 

Deze Arkin-cap komt later aan bod in deze masterproef.  

Na deze ‘Arkin-uitspraak, bracht Lord Justice Jackson een rapport uit in 2009 over de stand van zaken in 

Engeland met betrekking tot gerechtskosten en wat de mogelijke remedies hiervoor waren. Hij maakte 

enkele aanbevelingen met het oog op het verbeteren van de toegang tot het recht en dit aan een redelijke 

kost. 72  Sommige van deze aanbevelingen hadden betrekking op TPLF. Lord Jackson had namelijk 

verschillende vertegenwoordigers van de TPLF-sector in Engeland en Wales gecontacteerd.73 De uitkomst 

                                                           

66 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 20 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf; 

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules; R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Preliminary 
Report Civil Justice Council, 2009, v. 1, 1 en https://www.judiciary.gov.uk/wp-
content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf.  

67 R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Preliminary Report Civil Justice Council, 2009, v. 1, i-372 en 
https://www.judiciary.gov.uk/publications/review-of-civil-ligation-costs-preliminary-report/; R. JACKSON, Review of 
Civil Litigation Costs, Preliminary Report Civil Justice Council, 2009, v. 2, 373-663 en https://www.judiciary.gov.uk/wp-
content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol2-low.pdf; R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Final 
Report Civil Justice Council, 2010, i-557 en https://www.judiciary.gov.uk/wp-
content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf.  

68 C. HODGES, “Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon Assas, 2012, (151) 154. 

69 England and Wales Court of Appeal 26 mei 2005, EWCA Civ 655/2005 en http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean.  

70 England and Wales High Court (Commercial Court) 27 november 2003, [2003] EWHC 2844 (Comm), 71 en 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2003/2844.html.  

71 England and Wales Court of Appeal 26 mei 2005, EWCA Civ 655/2005, 13-14 en http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean.  

72 R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Preliminary Report Civil Justice Council, 2009, v. 1, v en 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf.  

73 R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Preliminary Report Civil Justice Council, 2009, v. 1, 103 en 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf. 

http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/publications/review-of-civil-ligation-costs-preliminary-report/
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol2-low.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol2-low.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2003/2844.html
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf


 

 

van deze bevraging en de conclusie van Lord Jackson waren dat zelfregulering de beste manier was om 

TPLF te reguleren aangezien74 de industrie nog in haar kinderschoenen stond en diegene die gebruik 

maakten van TPLF ondernemingen waren die toegang hadden tot juridisch advies en het risico voor 

particulieren dus verwaarloosbaar was.75 Daarenboven kon via zelfregulering sneller ingespeeld worden op 

wijzigende marktomstandigheden maar was er tegelijkertijd toch een drempel aanwezig voor eventueel 

louche marktspelers.76 Ook de bevoegde autoriteit, de FSA (nu de FCA),77 was het hiermee eens.78 

Lord Jackson gaf wel enkele specifieke voorwaarden mee voor waar de zelfregulering aan zou moeten 

voldoen, namelijk:79 

“A satisfactory voluntary code, to which all litigation funders subscribe, should be drawn up. This 

code should contain effective capital adequacy requirements and should place appropriate 

restrictions upon funders’ ability to withdraw support for ongoing litigation.” 

Wanneer echter de TPLF-sector zou uitbreiden en bijgevolg meer consumenten in aanraking zouden komen 

met TPLF, zou wetgeving wel eens nodig kunnen zijn.80  

In navolging van Lord Justice Jackson’s voorstel, werd de ‘Association of Litigation Funders’ (de ALF) 

opgericht in 2011 door verschillende TPLF-aanbieders81 met als statutair doel het promoten van ‘the best 

practice in litigation funding, including by seeking adherence to the Code of Conduct for Litigation Funders’ 

                                                           

74 C. HODGES, “Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon Assas, 2012, (151) 156-157; R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Final Report 
Civil Justice Council, 2010, 119 en https://www.judiciary.gov.uk/wp-
content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf. 

75 C. HODGES, “Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon Assas, 2012, (151) 156-157; Review of Civil Litigation Costs, Final Report Civil Justice 
Council, 2010, 119-121 en https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-
report-140110.pdf. 

76 C. HODGES, “Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon Assas, 2012, (151) 156-157. 

77 S. 22 FSMA UK; Schedule 2 FSMA UK; R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Final Report Civil Justice Council, 
2010, 121 en https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-
140110.pdf. 

78 C. HODGES, “Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon Assas, 2012, (151) 156-157; Review of Civil Litigation Costs, Final Report Civil Justice 
Council, 2010, 119-121 en https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-
report-140110.pdf. 

79 R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Final Report Civil Justice Council, 2010, 124 en 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf. 

80  R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Final Report Civil Justice Council, 2010, 119-121 en 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf.  

81 http://associationoflitigationfunders.com/ (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015).  
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https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf
http://associationoflitigationfunders.com/


13 

 

82 en ‘improving the understanding of the uses and applications of litigation funding by providing education, 

training and information on litigation funding’.83 

De ALF heeft een ‘Code of Conduct’ opgesteld die TPLF-aanbieders, die lid zijn van de ALF, moeten 

naleven.84  

De Code of Conduct bevat verplichtingen die de relatie tussen de aanbieder en de cliënt beheren85 en die 

betrekking hebben op:86 

 Het beschikken over een adequaat kapitaal; 

 De bescherming van de cliënt waarborgen (bepalingen inzake onafhankelijkheid/ inhoud TPLF 

overeenkomst); 

 Het voldoende aanwezig zijn van controle; en 

 Het hebben van een klachtenprocedure hebben87 

Het moet echter gezegd worden dat slechts zeven TPLF-aanbieders lid zijn van de ALF88 en dat een 

significant deel van de TPLF-aanbieders actief op de Engelse markt, hier dus niet door gebonden zijn.89 Chris 

Smith, advocaat bij Vannin Capital, roept cliëntn op om te kiezen voor een TPLF-aanbieder die lid is van de 

ALF. Hierdoor zou de cliënt namelijk een betere bescherming genieten.90 

                                                           

82 Article 2 of the Articles of Association of The Association of Litigation Funders of England & Wales en 
http://associationoflitigationfunders.com/wp-content/uploads/2015/02/ALF-Articles-of-Association-final-July-
2014.pdf (laatst geconsulteerd op  3 juni 2015).  

83 Article 2 of the Articles of Association of The Association of Litigation Funders of England & Wales en 
http://associationoflitigationfunders.com/wp-content/uploads/2015/02/ALF-Articles-of-Association-final-July-
2014.pdf (laatst geconsulteerd op  3 juni 2015).  

84 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 570 en 577; S. 1 Code of Conduct for Litigation Funders 
January 2014 en http://associationoflitigationfunders.com/wp-content/uploads/2014/02/Code-of-conduct-Jan-2014-
Final-PDFv2-2.pdf; V. SHANNON, “Recent Developments in Third-Party Funding”, Journal of International Arbitration 
2013, afl. 30, nr. 4, 447-448. 

85 http://associationoflitigationfunders.com/ (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015 

86 Code of Conduct. 

87 S. 15 Code of Conduct. 

88 http://associationoflitigationfunders.com/membership/membership-directory/ (laatst geconsulteerd op 4 juni 
2015).  

89 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 570. 

90 C. SMITH, “How to choose a litigation funder - key points to consider”, Legal Week 5 februari 2015 en 
http://www.legalweek.com/legal-week/feature/2393930/how-to-choose-a-litigation-funder-key-points-to-consider.  
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Momenteel zit het de TPLF-sector de wind in de zeilen in Engeland en Wales. Uit een enquête uitgevoerd 

door Burford Capital Limited waarvan de resultaten gepubliceerd werden op 9 maart 2015 bleek dat:91 

 86% van de advocaten cliëntn op de hoogte brachten van de mogelijkheid tot TPLF, 34% van de 

advocaten deed dit zelf bij elk rechtsgeschil; 

 35% van de cliëntn deden beroep op TPLF om andere redenen dan de onmogelijkheid om zelf de 

kosten te dragen. 65% deed dus beroep op TPLF wegens economische noodzakelijkheid. De 

stijgende gerechtskosten in Engeland en Wales speelden hier een grote rol; 

 19% maakte gebruik van TPLF om de kosten uit hun balansen te houden; 

 14% wilde fondsen vrij houden voor hun ondernemingsactiviteiten; en  

 79% van de advocaten bracht de oppositie op de hoogte van het bestaan van een TPLF-

overeenkomst. 

Tot op vandaag heeft de FCA nog steeds niet regelgevend ingegrepen en hoogstwaarschijnlijk zal dit ook 

niet snel gebeuren.92 

3.1.3 Conclusies en gevolgtrekking voor België 

Zoals opgemerkt in de inleiding, is TPLF het aanbod op een vraag aanwezig op de markt. Door de stijgende 

gerechtskosten, de afname in overheidshulp en een gat in de markt om deze problematiek op te lossen, 

staan de autoriteiten welwillender dan vroeger tegenover de aanwezigheid van dergelijke financiering. In 

die mate zelf dat zij de aanwezigheid van de TPLF-sector lange tijd oogluikend hebben toegestaan. De 

overheidsinstanties hebben de.ontwikkeling van de TPLF-sector overgelaten aan de marktwerking en de 

rechterlijke macht. 

Op de vraag of België interessant is voor de TPLF-sector, kan hier reeds begonnen worden met een 

antwoord te geven. Wat uit de TPLF-geschiedenis afgeleid kan worden, is dat de aanwezigheid van TPLF 

afhankelijk is van verschillende factoren. Op sommige zal dieper ingegaan worden in het navolgende deel, 

maar enkele kunnen nu reeds geïdentificeerd worden.  

Zo zal een vraag op de markt bestaan wanneer de toegang tot het recht beperkt is door hoge 

gerechtskosten en/of een slecht functionerend overheidssysteem. Samen met de welwillende houding van 

de autoriteiten, krijgt de TPLF-sector de kans zich te ontwikkelen.  

Dit gezegd zijnde, de gerechtskosten in België liggen niet zo hoog zoals dit wel het geval is in bepaalde 

common law landen (zoals Australië en Engeland en Wales). Op de werking en efficiëntie van het 

aanwezige overheidssysteem voor juridische hulp, is deze auteur niet dieper ingegaan, maar stel dat dit 

voldoende zou zijn, zou dan gesteld kunnen worden dat in België de nood aan dergelijke financiering niet 

nodig is? Het antwoord hierop is negatief, de personen die gebruik willen maken van dergelijke financiering 

komen uit verschillende (bevolkings)categorieën, zoals vermeld in deel 1 van deze masterproef.  

 

                                                           

91 http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-09-UKResearch_Release_final.pdf (laatst 
geconsulteerd op 4 juni 2015) 

92 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 580. 
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HOOFDSTUK 2 Relevante kenmerken van de rechtssystemen en verhouding ten 

aanzien van Belgische rechssysteem 

3.2.1. ‘Common law’ landen 

Zowel Australië als het Verenigd Koninkrijk zijn ‘common law’ landen.93 België daarentegen is een ‘civil law’ 

land.  

3.2.2. Overdracht van Rechtsvordering 

In Australië is de overdracht van rechtsvordering ongeldig indien geen ‘genuine commercial interest’ 

gevonden wordt.94 

In de Engelse rechtbanken werd wel al vastgesteld dat de overdracht van een rechtsvordering meestal 

verboden zal zijn om redenen van ‘public policy’ 95  en werd recent verduidelijkt dat wanneer de 

rechtsvordering louter commercieel verhandeld werd tussen ‘unconnected’ derde partijen als koopwaar of 

een financieel product, dit gezien moest worden als handelen in het recht. In het licht van de bescherming 

van de integriteit van het juridische proces en daarin inbegrepen het principe van gelijkheid in het recht, 

werd dit niet toelaatbaar geacht.96 

3.2.3. Loser Pays Rule 

Zowel Australië als het Verenigde Koninkrijk hanteren de Loser Pays Rule.97  

België kent ook de ‘loser pays rule’ maar deze is wel aan beperkingen onderworpen.98 In België wordt de 

rechtsplegingsvergoeding99  namelijk forfaitair bepaald door de rechter op basis van een Koninklijk 

                                                           

93 http://www.australia.gov.au/topics/law-and-justice/courts-and-tribunals; 
http://www.ag.gov.au/LegalSystem/Courts/Pages/default.aspx  

94 A. CHENG, Assignment of bare richts to litigate: assessing the modern doctrinal, onuitg. scriptie Rechten, Universiteit 
van Syndey, 2014, 43 p.  

95 P. THERY, “Conclusions” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, 
(177) 180. 

96 England and Wales High Court (Chancery Division) 21 april 2015, 56 en 67, HC 2014 000946, www.bailii.org.  

97 http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/145404/access-justice-volume1.pdf; C. HODGES, J. PEYSNER en 
A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten Lincoln Law School, 2012, 10 en 
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf.  

98 Art. 1017, eerste lid Ger. W.; S. SOBRIE, “User Pays? Burgerlijke geschillenbeslechting in tijden van budgettaire 
ademnood”, T.P.R. 2014, afl. 3, nr. 51, 1265. 

99 Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek. 

http://www.australia.gov.au/topics/law-and-justice/courts-and-tribunals
http://www.ag.gov.au/LegalSystem/Courts/Pages/default.aspx
http://www.bailii.org/
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/145404/access-justice-volume1.pdf
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf


 

 

Besluit.100 Indien de kosten van de winnende partij hoger liggen, zal men in België deze niet vergoed krijgen 

van de tegenpartij.101 

De hoven en rechtbanken beschikken in Australië en het Verenigd Koninkrijk over een discretionaire 

bevoegdheid voor het toewijzen van de kosten102 en de kosten in zowel Australië als het Verenigd 

Koninkrijk kunnen zeer hoog oplopen en zijn vaak onvoorspelbaar. Als een rechtszaak wordt verloren, 

brengt dit vanzelfsprekend een zware financiële domper met zich mee voor de partij die in het stof bijt.103  

3.2.4. Conditional  Fees en Contingency Fees 

Hier loopt de aanpak in Australië, Engeland en Wales en België uiteen. In Australië en België zijn tot op 

heden ‘contingency fees’ niet toegelaten omdat dit zou leiden tot belangenconflicten tussen de advocaat 

en zijn cliënt door speculatief gedrag in hoofde van de advocaat.104  

De rechtsgrond voor het Belgische verbod op ‘contingency fees’ is terug te vinden in art. 446ter 

Gerechtelijk Wetboek en is van openbaar belang en strekt ertoe de waardigheid en onafhankelijkheid van 

de advocaat te garanderen door te voorkomen dat de advocaat een rechtstreeks belang zou krijgen in het 

proces.105 

In Engeland en wales zijn Contingency Fees echter wel toegelaten,106 met uitzondering van opt-out class 

actions.107  

Conditonal Fees zijn echter wel in alle drie de rechtssystemen toegelaten.108 

                                                           

100 Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek; Art. 2 Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de 
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat van 26 oktober 2007, B.S. 9 november 2007. 

101 C. CAUFFMAN, “Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw”, R.W. 2009-2010, 
afl. 17, 701. 

102 S. 51, (1) van de Senior Courts Act 1981;  

103Ibid, P. O’DONAHOO en T. MAXWELL, “Contingency Fees and Access to Justice in Australia”, Defense Counsel Journal 
2014, afl. 81, nr. 3, 276 en www.westlaw.com.  

104 P. O’DONAHOO en T. MAXWELL, “Contingency Fees and Access to Justice in Australia”, Defense Counsel Journal 
2014, afl. 81, nr. 3, 272-273 en www.westlaw.com;  K. STIERS, “Hoofdstuk II: Financieringsmechanismen die de Class 
action kenmerken” in A. FRANCOIS, S. SMIS., K. VAN LAETHEM en G. VAN LIMBERGEN (eds.), Juridische meesterwerken 
VUB 2011-2012, Gent, Larcier, 2013, 235-236 en www.stradalex.com. 

105 G. VAN DIEVOET, Het beroep van advocaat, Leuven, Acco, 1987, 43. 

106 The Damages-Based Agreements Regulations 2013;  R. MULHERON, “The Damages-Based Agreements Regulations 
2013: some conundrums in the “brave new world” of funding”, C.J.Q 2013, afl. 32, nr. 2, 242. 

107 S. 47C,(8) Competition Act 1998 zoals aangevuld door Schedule 8 van de Consumer Rights Act 2015; R. MULHERON, 
“Third party funding and class actions reform”, Law Quarterly Review 2015, afl. 131, 294 en www.westlaw.com.  

108 K. STIERS, “Hoofdstuk II: Financieringsmechanismen die de Class action kenmerken” in A. FRANCOIS, S. SMIS., K. VAN 
LAETHEM en G. VAN LIMBERGEN (eds.), Juridische meesterwerken VUB 2011-2012, Gent, Larcier, 2013, 237 en 
www.stradalex.com; G. KEUTGEN en D. MATRAY, “Le financement du contentieux arbitral international par un tiers” in 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.stradalex.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.stradalex.com/
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Het al dan niet aanwezig zijn van een verbod op ‘conditional fees’ of ‘contingency fees’, belet derden, zoals 

TPLF-aanbieders niet om overeen te komen dat zij een percentage zullen verkrijgen op de 

schadevergoeding.109  

3.2.5. Class Actions 

In alle drie de rechtssystemen zijn class actions aanwezig.  

3.2.5.1. Australië 

In Australië zijn zogenaamde opt-out class actions reeds ettelijke decennia ingeburgerd. Deze werden 

ingevoerd om de toegang tot het recht te verbeteren.110 Voor de procedure voor de rechtbank wordt 

gebruik gemaakt van een groepsvertegenwoordiger die lid van de class zal zijn. Als de rechtszaak gewonnen 

wordt door de class, wordt de winst verdeeld over de rest van de class. Vreemd is echter wel dat wanneer 

de class de juridische procedure verliest, enkel de groepsvertegenwoordiger de adverse costs zal moeten 

bekostigen.111  

3.2.5.2. Het Verenigd Koninkrijk 

In Verenigd Koninkrijk werd recent, naast de reeds bestaande mogelijkheden voor class actions (opt-in class 

actions opgenomen in de Civil Procedure Rules.112) een nieuwe regelgeving ingevoerd toepasselijk op class 

actions.  

Schedule 8 van de Consumer Rights Act 2015 vult de Competition Act 1998 verder aan en wordt van kracht 

op 1 oktober 2015.113 Deze nieuwe regelgeving werd ingevoerd ter bescherming van de consument in het 

mededingingsrecht onder invloed van nieuwe Europese regelgeving.114 Met de invoering van Schedule 8 

                                                                                                                                                                                                 
Liber Amicorum Georges-Albert Dal, Brussel, éditions Larcier, 2013, (519) 521 en www.stradalex.com; The Conditional 
Fee Agreements Order 2013; Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012; Productivity Commission 
2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 601-603 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf; S. ISSACHAROFF en T. 
EAGLES, “The Australian Alternative: A View from Abroad of Recent Developments in Securities Class Actions”, Univ of 
NSWLJ 2015, afl. 38, nr. 1, 179-205 en www.ssrn.com.  

109 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 606 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf; G. KEUTGEN en D. 
MATRAY, “Le financement du contentieux arbitral international par un tiers” in Liber Amicorum Georges-Albert Dal, 
Brussel, éditions Larcier, 2013, (519) 521 en www.stradalex.com. 

110 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012, 74. 

111 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 97-98 en www.westlaw.com.; 
Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 607 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf.  

112 R. 19.10-19.15 Civil Procedure Rules. 

113 https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-consumer-protection/2010-to-
2015-government-policy-consumer-protection.  

114 S. 2, (3) Consumer Rights Act 2015.  

http://www.stradalex.com/
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf
http://www.ssrn.com/
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
http://www.stradalex.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-consumer-protection/2010-to-2015-government-policy-consumer-protection
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-consumer-protection/2010-to-2015-government-policy-consumer-protection


 

 

werd de verplichting een groepsvertegenwoordiger115 aan te stellen ingevoerd en heeft men de keuze 

tussen een opt-out116 of een opt-in117 class action.118  

3.2.5.3. België 

Ook in België werd zeer recent een nieuwe wetgeving van kracht met betrekking tot collectieve 

vorderingen119 waarbij een opt-in of een opt-out regime werd ingevoerd voor bepaalde gevallen van 

collectieve schade voor consumenten. De werking van deze wet is dus zowel ratione personae als ratione 

materiae beperkt.120  

Het personeel toepassingsgebied van deze Belgische wet is beperkt tot consumenten die in hun belangen 

individueel benadeeld werden en collectieve schade geleden hebben veroorzaakt door ondernemingen 

(C2B).121 Daarenboven werd de ontvankelijkheid van de oorzaak van de collectieve vordering gelimiteerd 

tot een exhaustieve lijst opgesomd in art. XVII. 37 Wetboek Economisch Recht.122 Wat op zijn minst 

opmerkelijk te noemen is, is dat beleggers in financiële instrumenten uit de boot vallen. Er kan echter 

geargumenteerd worden dat via art. XVII.37, 1°, c Wetboek Economisch Recht, beleggers misschien toch 

gebruik zullen kunnen maken van deze wet om een collectieve rechtsvordering in te stellen.123  

Daarenboven moet de juridische procedure verlopen via een groepsvertegenwoordiger124  die moet 

voldoen aan de voorwaarden gesteld in art. XVII.39 Wetboek Economisch Recht.125 Via deze ingreep wil de 

                                                           

115 De groepsvertegenwoordiger moet goedgekeurd worden door de rechtbank waarvoor hij verschijnt. Bij de 
goedkeuring onderzoekt de rechtbank of het ‘just and reasonable’ is voor deze persoon om op te treden als 
groepsvertegenwoordiger. Het is dus mogelijk dat de groepsvertegenwoordiger geen lid van de class is, zie S. 47B, (2), 
(7) en (8) Competition Act 1998 zoals aangevuld door Schedule 8 van de Consumer Rights Act 2015. 

116 S. 47B, (11) Competition Act 1998. zoals aangevuld door Schedule 8 van de Consumer Rights Act 2015. 

117 S. 47B, (10) Competition Act 1998. zoals aangevuld door Schedule 8 van de Consumer Rights Act 2015. 

118 S. 47B, (7) Competition Act 1998. zoals aangevuld door Schedule 8 van de Consumer Rights Act 2015. 

119 Wet 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts 
procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in 
boek I van het Wetboek van economisch recht, B.S. 29 april 2014.  

120 Art. I.21, 4° en 5° Wetboek Economisch Recht. 

121  

122 Art. XVII. 36, eerste lid, 1° Wetboek Economisch Recht.  

123 Voor meer informatie hieromtrent, zie: A. DE WINNE, Class Actions in Financial Law, onuitg. masterproef Rechten 
Ugent, 2013-2014. 

124 Art. XVII. 39 Wetboek Economisch Recht. 

125 Art. XVII. 39 Wetboek Economisch Recht stelt dat als groepsvertegenwoordiger enkel mag optreden “een 
vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit en voor zover zij in de Raad 
voor het Verbruik vertegenwoordigd is of door de minister, volgens criteria vast te stellen bij een koninklijk besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, erkend is of een vereniging met rechtspersoonlijkheid die door de minister 
erkend is, waarvan het maatschappelijk doel in rechtstreeks verband staat met de collectieve schade die door de 
groep is geleden en die niet op een duurzame wijze een economisch doel nastreeft. Deze vereniging bezit, op de dag 
waarop zij de rechtsvordering tot collectief herstel instelt, sedert ten minste drie jaar rechtspersoonlijkheid. Door de 
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Belgische wetgever het risico op onrechtmatige en roekeloze procedures in de mate van het mogelijke 

voorkomen.  De groepsvertegenwoordiger draagt ook de kosten van de procedure.126 

3.2.6. Rechtsbijstandsverzekeringen 

Tot op heden is er in Australië weinig activiteit in de juridische-bijstands-verzekeringen.127  

In België bestaat de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor juridische kosten (de 

rechtsbijstandsverzekering).128 Met het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering verbindt de verzekeraar 

zich ertoe diensten te verrichten en kosten op zich te nemen om de verzekerde in staat te stellen zijn 

rechten te doen gelden als eiser of verweerder.129 Art. 79 Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 

2014 bepaalt dat de verzekeringsovereenkomst nietig is onder Belgisch recht wanneer bij het sluiten van de 

overeenkomst het risico niet bestaat of reeds verwezenlijkt is. Op basis van deze bepaling, kan besloten 

worden dat zogenaamde ‘after the event’-verzekeringen momenteel niet mogelijk zijn onder Belgisch 

recht.130  

Zowel België als Australië staan in sterk contrast met de situatie in Engeland en Wales, waar zowel ‘before 

the event’ als ‘after the event’-verzekeringen aanwezig zijn. De aanwezige TPLF-aanbieders op de Engelse 

markt maken namelijk dankbaar gebruik van de mogelijkheid ‘after the event’-verzekeringen af te 

sluiten.131 

3.2.7. Conclusie en gevolgtrekking voor België 

3.2.7.1. Overdracht van Rechtsvordering 

De overdracht van rechtsvordering was niet mogelijk in beide common law stelsels. In België echter hebben 

art. 1699-1701 Burgerlijk Wetboek hierop specifiek betrekking. In het licht van de kwalificatie van de TPLF-

activiteit, kan deze mogelijkheid nog een rol spelen. Hierop wordt later in de masterproef dieper ingegaan. 

 

                                                                                                                                                                                                 
voorlEGGing van haar activiteitenverslagen of van enig ander stuk, bewijst zij dat er een werkelijke bedrijvigheid is die 
overeenstemt met haar maatschappelijk doel en dat die bedrijvigheid betrekking heeft op het collectief belang dat zij 
beoogt te beschermen of de autonome openbare dienst als bedoeld in artikel XVI.5 van dit Wetboek, enkel met het 
oog op het vertegenwoordigen van de groep in de fase van de onderhandeling van een akkoord tot collectief herstel 
overeenkomstig de artikelen XVII. 45 tot XVII.51” 

126 M. BEYER, Class Actions: Effectieve bijdrage tot de bescherming van de consument?, onuitg. masterproef 
Rechten Ugent, 2013-2014, 128.  

127 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 657 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf;  

128 Art. 154-157 Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. 

129 Art. 154 Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. 

130 C. CAUFFMAN, “Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw”, R.W. 2009-2010, 
afl. 17, 701; P. COLLE, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 
2010, 352. 

131 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,99. 

http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf


 

 

3.2.7.2. Loser Pays Rule 

In alle drie de rechtssystemen kent men de loser pays rule. België verschilt echter ten aanzien van het 

Verenigd Koninkrijk en Australië door het feit dat de rechtsplegingsvergoeding niet alle kosten zal dekken 

gemaakt door de tegenpartij. Dit zou tot gevolg kunnen dat met de steun van de TPLF-aanbieder meer 

manifest ongegronde vorderingen voor de rechter zouden komen. Hiervoor baseert deze auteur zich op de 

vaststelling dat in rechtssystemen waar de ‘American rule toegepast’132 wordt, dit geleidt heeft tot 

deresponsabilisering ten aanzien van het indienen van manifest ongegronde vorderingen. In het Belgische 

rechtssysteem zou dit opgevangen kunnen worden door het verbod van ‘misbruik van recht’133. Via dit 

verbod kan ook een schadevergoeding opgelegd worden die in concreto zal neerkomen op, naast eventueel 

andere schade geleden door de tegenpartij, de vergoeding van alle gerechtskosten.134  

3.2.7.3. Aanwezigheid van Conditional Fees & Contingency Fees 

In Australië zijn enkel ‘conditional fees’ mogelijk en speelt de ‘loser pays rule’, deze twee kenmerken van 

dit rechtssysteem zouden de populariteit van TPLF in Australië een boost gegeven hebben. In een 

rechtssystemen waar men ‘contingency fees’ kent en ook de ‘loser pays rule’ speelt, zou men verwachten 

dat TPLF in populariteit zou afnemen. Dit lijkt echter niet het geval te zijn, of toch niet in Engeland. Dit zou 

te wijten zijn aan het feit dat advocatenkantoren zelf terughoudend staan om dergelijke kosten. 

In België zal de afweging gemaakt moeten worden inzake kosten en baten of het uiteindelijk de moeite zal 

zijn om beroep te doen op een TPLF-aanbieder. In de Verenigde Staten blijkt dat hoewel de ‘loser pays rule’ 

daar helemaal niet speelt, nog altijd beroep gedaan wordt op ‘contingency fees’.135 

3.2.7.4. Class Actions 

Zoals later zal blijken in deze masterproef, zijn Australische TPLF-aanbieders zeer actief in de class actions, 

en dan vooral class actions waarbij beleggers. De reden voor de populariteit van TPLF in Australië zou te 

wijten zijn aan, zoals eerder werd vermeld, de aanwezigheid van de ‘loser pays rule’, de afwezigheid van 

‘contingency fees’. De populariteit in Australische class actions zou, naast die voorgaande redenen, ook een 

gevolg zijn van het feit dat de groepsvertegenwoordiger alle ‘adverse costs’ zelf dient te betalen.136 Over 

                                                           

132 De ‘American Rule’ houdt in dat ongeacht de uitkomst van het geschil, iedere partij de eigen kosten draagt. 

133 Art. 780bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat “De partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende 
of onrechtmatige doeleinden kan worden veroordeeld tot een geldboete van 15 euro tot 2.500 euro, onverminderd 
de schadevergoeding die gevorderd zou worden.” 

134 Art. 780bis Gerechtelijk Wetboek. 

135 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,120-121. 

136 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012, 75; M. TUIL en L. VISCCHER, “New trends in financing civil litigation in Europe: lessons to be learned” in M. TUIL 
en L. VISCCHER (eds.), New Trends in Financing Civil Litigation in Europe, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 
2010, (175) 179; J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, 
Canadian and U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 97-98 en 
www.westlaw.com.; Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 
2014, 607 en http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf.  

http://www.westlaw.com/
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
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Engeland zelf kan momenteel nog geen gevolgtrekking gemaakt worden wegens de recente aanpassingen 

van de wetgeving. 

Ten aanzien van België kan echter wel een veronderstelling gemaakt worden. Door de aanwezigheid van de 

onzekerheid ten aanzien van het feit of beleggers gebruik zullen kunnen maken van de rechtsvordering tot 

collectief herstel, zullen TPLF-aanbieders niet happig zijn hierin te beleggen. Ook zal de aanwezigheid van 

de groepsvertegenwoordiger, waarvan verondersteld wordt dat deze over voldoende middelen beschikt 

om dergelijke vordering tot een goed einde te brengen, de nood aan TPLF in dergelijke vorderingen tot 

collectief herstel, overbodig maken. Daarenboven zal deze groepsvertegenwoordiger een trechter vormen 

om mogelijke vorderingen tot collectief herstel voor de rechter te brengen. Deze auteur ziet dan ook niet 

meteen in hoe de huidige nieuwe regelgeving inzake vorderingen tot collectief herstel in België een boost 

zou kunnen geven ten aanzien van de aanwezigheid van TPLF op de Belgische markt. 

3.2.7.5. Juridische-kosten-verzekeringen 

De afwezigheid van een ATE-verzekering op de Belgische markt zou volgens deze auteur geen belemmering 

mogen vormen voor de ontwikkeling van TPLF op de Belgische markt. Hoewel in Engeland gretig gebruik 

gemaakt wordt van de mogelijkheid een ATE-verzekering af te sluiten om ‘adverse costs’ te dekken, vormt 

dit in Australië blijkbaar geen enkele belemmering voor de ontwikkeling van een TPLF-markt. 

HOOFDSTUK 3 Probleemgebieden TPLF 

In dit onderdeel worden de struikelblokken geïdentificeerd waarmee men in Australië en Engeland en 

Wales te maken kreeg bij het opkomen van de TPLF-sector. Naast de identificatie van de struikelblokken, 

wordt uiteengezet hoe men hiermee omgesprongen is. Door deze aanpak lopen rechtspraak en wetgeving 

door elkaar maar wordt hopelijk toch een allesomvattend beeld gegeven. 

Naast de relevante Australische en Engelse rechtspraak en wetgeving, zal soms ook kort aandacht gegeven 

worden aan Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen 

voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten 

betreffende schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60 (hierna 

Aanbevelingen).137  

3.3.1. Champerty  

Er is sprake van ‘champerty’ wanneer een derde, die geen rechtstreeks juridisch belang heeft bij een 

rechtsgeschil, financiële steun verleent in ruil voor een deel van de vergoeding 138 en dus als het ware 

                                                                                                                                                                                                 

 

137 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen 
voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het 
EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60 

138 England and Wales High Court 18 oktober 2002, EWHC 2130/2002, 43.2 en 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2002/2130.html;  C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation 
Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten Lincoln Law School, 2012, 1-158 en 
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2002/2130.html
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf


 

 

speculeert in de uitkomst van de rechtszaak.139 Hoewel de figuur van ‘champerty’ niet gekend is in het 

Belgisch recht, betekent dit niet dat in België geen voorzieningen aanwezig zijn om speculatie in recht tegen 

te gaan.140 

Hoewel ‘champerty’ de laatste jaren aan belang ingeboet heeft, speelt deze rechtsfiguur nog steeds een rol 

als TPLF-aanbieders betrokken zijn in een juridische procedure. Via de figuur van ‘champerty’ kan de 

rechtbank namelijk de subjectieve nota ‘public policy’ toepassen om de praktijken van TPLF-aanbieders aan 

banden te leggen.  

3.3.1.1. Australië  

Recent werd in New South Wales, Victoria, South-Australia en the Australian Capital Territory 

‘maintenance’ en ‘champerty’ afgeschaft als ‘crime’ en ‘tort’.141 De enige beperkingen ten aanzien van de 

geldigheid en afdwingbaarheid van TPLF-overeenkomsten, zijn momenteel beperkingen die hun basis 

vinden in de bescherming van ‘public policy’.142  

In de andere staten waar ‘maintenance’ en ‘champerty’ niet uitdrukkelijk afgeschaft werden (Queensland, 

Western Australia, the Northern Territory en Tasmanië),143 zouden TPLF-overeenkomsten illegaal moeten 

zijn en bijgevolg onafdwingbaar. Er is echter bewijs dat TPLF-overeenkomsten in de praktijk toch vaak 

voorkomen.144 

Ten aanzien van alle 8 staten kunnen de termen ‘maintenance’ en ‘champerty’ nog steeds toegepast 

worden ten aanzien van de afdwingbaarheid van de TPLF-overeenkomst wanneer de TPLF-overeenkomst 

‘public policy’ schaadt. Het gevolg hiervan is dat de procedure geschorst wordt.145 

 

                                                           

139 M. LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. TURNER, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 2010-12 
University of New South Wales, 2010, 3, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487.  

140 Art. 1699-1701 Burgerlijk Wetboek; A. CHRISTIAENS, “Art. 1699-1701” in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 9 en 
www.wolterskluwer.com. 

141 High Court of Australia 30 augustus 2006, HCA 41/2006, 123-124 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2006/41.html  

142 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012, 79. 

143 G.R. BARKER, “Third Party Litigation Funding in Australia and Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 
8, nr. 3, 462 en www.westlaw.com; G.R. BARKER, Third Party Litigation Funding in Australia and Europe, Working Paper 
No.2 ANU College of Law, 2011, 12-13 en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2034625.  

144 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012, 42-43. 

145 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012, 79 en 86; High Court of Australia 30 augustus 2006, HCA 41/2006, 250 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2006/41.html; G.R. BARKER, “Third Party Litigation Funding in Australia 
and Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 463 en www.westlaw.com.  
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3.3.1.2. Engeland en Wales 

Tot 1967 was ‘champerty’ een strafrechtelijke inbreuk. De ‘crime’ en de ‘tort’ van ‘maintenance’ en 

‘champerty’ werden bij wet opgeheven in Engeland en Wales.146 In 2002 besliste het Court of Appeal dat 

‘champerty’ er niet toe leidde dat een financieringsovereenkomst met als enig motief een percentage van 

de schadevergoeding illegaal was, op voorwaarde dat de derde de juridische procedure niet 

controleerde.147 De versoepeling inzake speculeren in een juridische procedure, werd nodig geacht om zo 

de toegang tot het recht te verbeteren.148 

Net als in Australië kan ‘champerty’ enkel nog roet in het eten strooien wanneer de 

financieringsovereenkomst tussen een derde en een partij in het juridisch geding in strijd is met de ‘public 

policy’ of anderszins illegaal. 149  

Maar wanneer is een financieringsovereenkomst in strijd met het publiek belang en bijgevolg als illegaal? 

De regel die beschermd wordt is deze van de integriteit van het rechtsproces,150 met bijzondere aandacht 

voor de belangen van de zwakkere partij.151  

Maintenance en Champerty blijven dus bestaan als een regel van ‘public policy’ met als sanctie dat indien 

de overeenkomst strijdig is met de ‘public policy’, de overeenkomst onafdwingbaar wordt. 152 

Onafdwingbaarheid brengt met zich mee dat de TPLF-aanbieder blootgesteld wordt aan de gehele ‘adverse 

costs’ van de tegenpartij (zie Arkin-cap), geen percentage van de schadevergoeding zal kunnen opeisen en 

indien nodig, kan de procedure opgeschort worden wegens ‘abuse of the court’s process’.153  

Een TPLF-aanbieder moet in Engeland en Wales met verschillende factoren rekening houden als hij niet 

wenst dat de overeenkomst onafdwingbaar wordt. Zo mag de TPLF-aanbieder geen controle over de 

                                                           

146 Section 13, (1),(a) en 14, (1) Criminal Law Act 1967; C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, 
Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 444. 

147 I. HAUTOT, “La relation financier-client” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, 
Panthéon-Assas, 2012, (39) 41.  

148 United Kingdom House of Lords 26 mei 1993, Giles v Thompson, p. 14 en 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1993/2.html; England and Wales High Court 18 oktober 2002, (2002) 2 Lloyd’s 
Rep 692, 43 en http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2002/2130.html.  

149 Section 14, (2) Criminal Law Act 1967.  

150 R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Preliminary Report Civil Justice Council, 2009, v. 1, 160 en 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf. 

151 England and Wales High Court 18 oktober 2002, EWHC 2130/2002, 43.5 en 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2002/2130.html.  

152 England and Wales High Court 18 oktober 2002, (2002) 2 Lloyd’s Rep 692, 43 en http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2002/2130.html.  

153 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 581.  
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procedure uitoefenen,154  de cliënt aanmanen onafhankelijk juridisch advies te zoeken, niet in een 

belangenconflict verzeild geraken, geen rechtsprocedure onnodig opstarten, geen disproportioneel groot 

percentage vragen en moet hij de wil hebben de adverse kosten te dragen.155 

3.3.2. Kwalificatie TPLF-overeenkomst 

Hoewel iedereen in de industrie weet wat ‘TPLF’ ongeveer inhoudt (zie definitie), is de kwalificatie van deze 

TPLF-activiteit (hierna TPLF-overeenkomst) onder het toepasselijke recht toch niet zo evident. In 

verschillende rechtsstelsels kwam deze problematiek al naar boven. In dit onderdeel wordt kort onderzocht 

hoe Australië en Engeland en Wales hiermee omgegaan zijn.  

3.3.2.1. Australië  

Zoals reeds aangehaald, bestaat TPLF in Australië al sinds de jaren ’90.156 Toch heeft het geduurd tot 2006 

met de Fostif-uitspraak om TPLF in Australië aanvaard werd. Men zou verwachten dat in Australië er 

duidelijkheid bestond over hoe een TPLF-overeenkomst precies gekwalificeerd zou moeten worden, maar 

niets was minder waar. In Australië is TPLF voornamelijk organisch gegroeid in het streven naar ‘access to 

justice’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Australië tot in 2012 onzekerheid bestond over hoe TPLF 

nu precies gekwalificeerd moest worden.157  

In Australië kwam de vraag aan bod of het verschaffen van TPLF geclassificeerd moest worden als een 

‘managed investment scheme’ wanneer het een class action betrof158, dit niet moest vallen onder de 

                                                           

154 England and Wales High Court 18 oktober 2002, EWHC 2130/2002, 45 en 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2002/2130.html; C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation 
Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten Lincoln Law School, 2012, 105 en 
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf; C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding 
in Europe”, The Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 408 en http://jlep.net/home/wp-
content/uploads/2012/10/JLEP-Issue-8.3.pdf. 

155 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 582. 

156 Le Club des Juristes, Financement du procès par les tiers, Rapport 2014, 7-8 en 
http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2014/01/CDJ_Rapport_Financement-proc%C3%A8s-par-les-
tiers_Juin-2014.pdf (laatst geconsulteerd op 18 mei 2015). 

157 High Court of Australia 5 oktober 2012, S 362/2011, International Litigation Partners Pte Ltd/Chameleon Mining NL, 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/45.html 

158 Federal Court of Australia (full court) 4 november 2009, [2009] FCAFC 147, 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2009/147.html.  
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noemer ‘financial services business’159 of dat dit toch geen ‘credit facility’160 uitmaakte? Uiteindelijk heeft 

de wetgever ingegrepen.161  

Hieronder volgt een kort overzicht van de evolutie die doorlopen werd. 

3.3.2.1.1. Managed Investment Scheme 

Een eerste maal kwam de vraag van de correcte kwalificatie van TPLF aan bod voor de rechterlijke macht 

met betrekking tot een class action waar een TPLF-aanbieder de class van financiële middelen voorzag in de 

Brookfield Multiplex-uitspraak.162. 

Deze vraag werd bevestigd aangezien aan de wettelijke voorwaarden voldaan werd van een ‘managed 

investment scheme’.163  

Een ‘managed investment scheme’ is namelijk een fonds waar personen financiële middelen (geld of 

voorwerpen van economische waarde) in poolen. Door deze bijdragen verwerven deze personen een 

belang in het fonds. Dit fonds wordt aangewend om voordelen te creëren voor haar leden maar mag niet 

onder de dagdagelijkse controle staan van deze leden. Het fonds staat dus onder controle van wat een 

‘responsible entity’ genoemd wordt.164 Als daarenboven dit ‘managed investment scheme’ meer dan 20 

leden telt, volgt daaruit dat men over een ‘Australian financial services licence’ moet beschikken,165 een 

prospectus moet uitgeven,166 en een constitution & compliance167 plan moet opstellen. Indien hieraan niet 

voldaan wordt, moet de ‘managed investment scheme’ stopgezet worden.168 

                                                           

159 High Court of Australia 5 oktober 2012, S 362/2011,.15-16 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/45.html. 

159 S. 763B en 766A(1)(b) Corporations Act 2001; S. 12BAB(1) en (7) Australian Securities and Investments Commission 
Act 2001. 

160 High Court of Australia 5 oktober 2012, S 362/2011, International Litigation Partners Pte Ltd/Chameleon Mining NL, 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/45.html.  

161 Corporations Amendment Regulation 2012 (No.6); Corporations Amendment Regulation 2012 (No.6) Amendment 
Regulation 2012 (No.1) ; Corporations Regulations 2001. 

162 Art. 601ED Corporations Act 2001; Federal Court of Australia (full court) 4 november 2009, [2009] FCAFC 147, 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2009/147.html; S. RILEY en G. LI, “Disclosure Requirements and 
Investor Protection: The Compatibility of Commonwealth, State and Territory Laws in Serviced Strata Schemes”, 
Australian Property Law Journal 2009, afl. 16, nr. 3, 266-267 en www.ssrn.com.  

163 Federal Court of Australia (full court) 4 november 2009, [2009] FCAFC 147, 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2009/147.html.  

164 S. 9 en S. 601FB Corporations Act 2001. 

165 S. RILEY en G. LI, “Disclosure Requirements and Investor Protection: The Compatibility of Commonwealth, State and 
Territory Laws in Serviced Strata Schemes”, Australian Property Law Journal 2009, afl. 16, nr. 3, 267 en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1420432; http://asic.gov.au/for-finance-professionals/afs-
licencees/ (laatst geconsulteerd op 5 juni 2015).  

166 RG 140.14 Regulatory Guide 140 en http://download.asic.gov.au/media/1240748/rg140.pdf.  
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Dat de kwalificatie van een TPLF-aanbieder betrokken in een class action bestempeld werd als een 

‘managed investment scheme’ bracht aldus grote paniek met zich mee. De TPLF-sector in Australië was 

namelijk zeer actief in class actions. Uit deze kwalificatie zou volgen dat deze ‘managed investment 

schemes’ die reeds voor de rechter aanhangig waren, zouden moeten worden stopgezet.169  

De Australian Services and Securities Commission (ASIC) had voorzien in een transitieperiode, 170 maar 

uiteindelijk heeft de Australische wetgever zelf ingegrepen. De kwalificatie van dergelijke constructie als 

een ‘managed investment scheme’ was voor de wetgever een brug te ver.171  

3.3.2.1.2. Financial services business 

Enkele jaren later een andere vraag gesteld met betrekking op de kwalificatie van TPLF, maar nu betrof het 

zowel de situatie waarin class actions als individuen beroep deden op een TPLF-aanbieder. De vraag was of 

TPLF moest vallen onder de regelgeving met betrekking tot ‘financial services business’. 172  

Onder de noemer van‘financial services business’ valt namelijk ‘dealing in a financial product’.173  

Men doet aan ‘financial services business’ wanneer men handelt in financiële producten of financiële 

producten uitgeeft.174 Een financieel product is een contract, een overeenkomst of een instelling via, of 

door het verkrijgen ervan, een persoon financiële investeringen doet of een financieel risico beheert.175 

                                                                                                                                                                                                 

167M. LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. Turner, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 2010-12 
University of New South Wales, 2010, 40, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487; 
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2012L01549/Explanatory%20Statement/Text.  

168 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 610 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf 

169 M. LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. Turner, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 2010-12 
University of New South Wales, 2010, 38, www.ssrn.com.  

170 M. LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. Turner, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 2010-12 
University of New South Wales, 2010, 38, www.ssrn.com.  

171 Chapter 5C Corporations Act 2001.  

172 High Court of Australia 5 oktober 2012, S 362/2011,.15-16 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/45.html. 

172 S. 763B Corporations Act 2001.  

173 High Court of Australia 5 oktober 2012, S 362/2011,.15-16 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/45.html. 

173 S. 763B en 766A(1)(b) Corporations Act 2001; S. 12BAB(1) en (7) Australian Securities and Investments Commission 
Act 2001. 

174 S. 766A(1)(b) Corporations Act 2001; S. 12BAB(1) en (7) Australian Securities and Investments Commission Act 
2001. 

175 S. 763A(1) Corporations Act 2001; High Court of Australia 5 oktober 2012, S 362/2011, International Litigation 
Partners Pte Ltd/Chameleon Mining NL, http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/45.html. 
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Deze vraag of TPLF onder ‘financial services business’ viel werd echter negatief beantwoord door de 

rechterlijke macht, maar wel werd aangegeven dat het om een ‘credit facility’176 zou gaan.177 Het gevolg 

van deze kwalificatie  was dat TPLF-aanbieders opnieuw onderworpen werden aan strenge verplichtingen 

opgenomen in Schedule 1 van de National Consumer Credit Protection Act 2009 en de National Credit Act. 

Ook hier heeft de wetgever uiteindelijk ingegrepen wegens verregaande implicaties van deze beslissing en 

de blijvende onzekerheid in de TPLF-sector.178 

3.3.2.1.3. Wettelijk Kader 

In een mediabericht gaf minister Bowen aan dat met TPLF men hoopte de toegang tot het recht te 

verbeteren. Aangezien er geen bewijs werd gevonden waaruit bleek dat de rechten van de consument 

geschaad werden door TPLF-aanbieders, was het onderwerpen van de TPLF-aanbieder en hun activiteiten 

aan de strenge verplichtingen die volgden uit de kwalificatie tot ‘managed investment scheme’ of ‘credit 

facility’ een brug te ver 179  

Een belang in een ‘litigation funding scheme’ of in een ‘litigation funding arrangement’ moet gezien worden 

als een niet-gereguleerd financieel product180  dat niet onderworpen is aan de strenge verplichtingen 

opgenomen in de Corporations Act 2001. 181 De enige toezegging ter bescherming van de cliënt was de 

verplichte invoering van een belangenconflictenregeling,182 wat later aan bod komt in deze masterproef.  

3.3.2.2. Engeland en Wales 

In Engeland en Wales heeft de bevoegde autoriteit, zijnde de FCA, nog geen stappen gezet om TPLF an sich 

aan een bepaalde regelgeving te onderwerpen183 en werd beslist dat zelfregulering (‘Code of Conduct’) 

voldoende was. De ‘Code of Conduct’ legt bepaalde standaarden op van toepassing op de werking en het 

gedrag dewelke de TPLF-aanbieders moeten respecteren en naleven.184  

                                                           

176 Art. 765A(1)(h)(i) Corporations Act 2001.   

177 High Court of Australia 5 oktober 2012, S 362/2011, http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/45.html.  

178 http://www.comlaw.gov.au/Details/F2012L01549.  

179 Chapter 5C Corporations Act 2001.  

180 Reg. 7.1.04N Corporations Regulation 2001.  

181 Reg. 7.6.01AB, (1) j° Reg. 7.6.01,(1), (x) en (y) Corporations Regulation 2001 j° S. 926B(1) j° S. 911A,(5B),(a) en (b) j° 
S. 911A,(2),(k) Corporations Act 2001; Australian Securities and Investments Commission, Litigation schemes and proof 
of debt schemes: Managing conflicts of interest’, Regulatory Guide 248, 4 en 
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182 C. BOWEN, Government Acts to ensure access to justice for class action members: media release, 2010, No. 039 en 
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cType=0 (geconsulteerd op 4 mei 2015).  

183 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 149 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf; M. HUGHES en 
E. KATZ, “Investment Firms – Wholesale Sector” in M. BLAIR QC en G. WALKER (eds.), Financial Services Law, New York, 
Oxford University Press, 2006, (385) 385. 
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In de praktijk wordt vastgesteld dat TPLF-aanbieders in Engeland en Wales vooral gebruik maken van het 

gewone contractenrecht om een TPLF-overeenkomst op te stellen.185 

3.3.3. Bekendmaking aanwezigheid TPLF-aanbieder 

Een tweede probleemgebied waarmee men geconfronteerd werd in de praktijk, is de vraag of de 

aanwezigheid van de TPLF-aanbieder bekend gemaakt moest worden. De kennis dat een TPLF-aanbieder 

een cliënt partij financieel ondersteunt, brengt in de praktijk verschillende gevolgen met zich mee en dit op 

meerdere niveaus. 

Een eerste is ten aanzien van de rechter. Zo kan de common law-rechter, bij kennis van de aanwezigheid 

van een TPLF-aanbieder, deze kunnen verplichtingen een zekerheid aan te leggen. Daarnaast zal de rechter 

ook via deze weg kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van belangenconflicten en de integriteit van 

het juridische proces vrijwaren.  

Daarnaast zal de aanwezigheid van de TPLF-aanbieder aan de tegenpartij een duidelijk signaal geven. De 

TPLF-aanbieder zal namelijk, vooraleer geïnvesteerd wordt, een due diligence uitvoeren. Voor de 

tegenpartij vertegenwoordigt de TPLF-aanbieder dus een professionele entiteit die na verregaand 

onderzoek de kans op winst hoog inschatte.186  

3.3.3.1. Australië 

In Australië  hebben de Federal Court en de Supreme Court of Victoria ten aanzien van de betrokkenheid 

van de TPLF-aanbieder in class actions bepaald dat de aanwezigheid van de TPLF-aanbieder bekend 

gemaakt moet worden. Ook het Supreme Court of Western Australia heeft regels ingevoerd inzake het 

bekendmaken van het feit dat een TPLF-aanbieder betrokken is.187  

In bepaalde rechtbanken waar regels met betrekking tot deze verplichte bekendmaking ingevoerd werden, 

werden ook de verplichtingen ingevoerd voor de TPLF-aanbieder om samen te werken met de partijen en 

het hof en daarenboven dat de TPLF-aanbieder niet mag meegaan in misleidend of bedrieglijk gedrag.188  

3.3.3.2. Engeland en Wales 

Ook in Engeland en Wales is een gelijkaardige ontwikkeling aan de gang die volgt uit de jaren ervaring die 

rechtbanken en hoven opgebouwd hebben met TPLF-aanbieders. Hoewel het momenteel niet verplicht is 

voor de TPLF-aanbieder om zijn aanwezigheid vrijwillig bekend te maken in het kader van een juridische 

                                                           

185 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,21. 

186 C. HODGES, “Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon Assas, 2012, (151) 158;  

187 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra, 630 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf. 

188 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra, 630 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf. 
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procedure, hebben rechtbanken en hoven wel de mogelijkheid de partij te verplichten de aanwezigheid en 

identiteit van TPLF-aanbieders bekend te maken.189  

Uit een enquête uitgevoerd door Burford Capital limited, waarvan de resultaten vrijgegeven werden op 9 

maart 2015, blijkt dat 79% van de advocaten de tegenpartij vrijwillig op de hoogte brachten van het 

bestaan van een TPLF-overeenkomst.190  

3.3.3.3. Europa 

Ook de Aanbevelingen bevatten expliciet bepalingen van toepassing op TPLF-aanbieders in collectieve 

rechtsvorderingen.191  

Onder andere worden lidstaten aangemaand om in hun regelgeving op te nemen dat de eisende partij 

verplicht moet worden bij aanvang van de procedure aan de rechtbank de oorsprong mee te delen van de 

financiële middelen die zij zal aanwenden ter ondersteuning van haar rechtsvordering.192 Deze aanbeveling 

viseert dus onder andere de bekendmaking van de TPLF-aanbieder. 

3.3.4. Belangenconflicten 

Het risico op belangenconflicten, in welke gedaante deze zich voordoen en hoe hiermee het best om te 

gaan heeft al verschillende rechtsgeleerden van verschillende nationaliteiten naar de pen doen grijpen. Het 

is dus zeker een probleem waaraan aandacht besteed moet worden door alle betrokken partijen (TPLF-

aanbieder, cliënt, advocaat, wetgever en rechter). De aandacht die aan belangenconflicten besteed wordt, 

is te verklaren door het feit dat naast de aanwezigheid van de TPLF-aanbieder en de cliënt, er nog een 

andere partij nauw betrokken is bij het verloop en de uitkomst van de juridische procedures, namelijk de 

advocaat. Hoewel de TPLF-overeenkomst een overeenkomst is tussen twee partijen en niet drie, brengt de 

rol die de advocaat speelt haar eigen conflicten met zich mee. 

De belangenconflicten kunnen zich voordoen op verschillende tijdstippen, namelijk bij het sluiten van de 

TPLF-overeenkomst,193 tijdens het verloop van de juridische procedure alsook op het ogenblik wanneer 

                                                           

189 R. MULHERON, “Third party funding and class actions reform”, Law Quarterly Review 2015, afl. 131, 313 en 
www.westlaw.com; High Court of Justice (Queen’s Bench Division Commercial Court) 15 juni 2011, [2011] EWHC 1524 
(Comm), 15 en www.bailii.org 

190 http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-09-UKResearch_Release_final.pdf (laatst 
geconsulteerd op 4 juni 2015) 

191 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen 
voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het 
EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

192 Art. 14 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

193 M. LEGG, “Class Action Settlements in Australia-The Need for Greater Scrutiny”, Melbourne University Law Review 
2014, afl. 38, nr. 2, 593 en www.westlaw.com 
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beslist moet worden over een schikking die op tafel ligt. 194  Hieronder worden kort enkele 

belangenconflicten aangekaart die zich in de praktijk kunnen voordoen. 

Een eerste belangenconflict kan zich voordoen tussen de TPLF-aanbieder en de cliënt bij het sluiten van de 

TPLF-overeenkomst. De TPLF-aanbieder is een commerciële entiteit195 voor wie de belangen van de 

aandeelhouders op de eerste plaats komen.196 Hierdoor ontstaat het risico op misleidend en bedrieglijk 

gedrag van de TPLF-aanbieder tegenover de cliënt.197 Daarenboven zal de cliënt meestal in een zwakkere 

postitie staan door de aanwezigheid van informatie-asymmetrie ten gevolge van het feit dat de TPLF-

aanbieder een ‘repeat player’ zal zijn en de cliënt vaak niet. 198  

Een ander mogelijk belangenconflict kan ontstaan wanneer er geen overdracht van rechtsprocedure was en 

de TPLF-aanbieder toch de controle heeft over het verloop van de procedure. Zoals hierboven reeds 

gezegd, is de TPLF-aanbieder een commerciële entiteit bij wie de belangen van de aandeelhouders op de 

eerste plaats komen.199 Dit belangenconflict kan worden getemperd door de verplichting van de advocaat 

die in de meeste rechtssystemen de belangen van de cliënt op de eerste plaats moet zetten.200  

Hoewel de advocaat vaak verplicht zal zijn om de belangen van de cliënt op de eerste plaats te zetten, kan 

niet om de werkelijkheid om en is de TPLF-aanbieder uiteindelijk diegene die de advocaat en zijn de 

advocaat en TPLF-aanbieder ‘repeat players’. Hieruit kan volgen dat de advocaat, al dan niet (on)bewust 

meer waarde zal hechten aan de belangen van de TPLF-aanbieder. 201 Zo kan er een voorafgaande relatie 

bestaan tussen de advocaat en TPLF-aanbieder en is het waarschijnlijk dat de advocaat op een goed blaadje 

zal willen komen te staan bij de TPLF-aanbieder met het oog op toekomstige opdrachten.202 Dit probleem 

                                                           

194 M. LEGG, “Class Action Settlements in Australia-The Need for Greater Scrutiny”, Melbourne University Law Review 
2014, afl. 38, nr. 2, 593-594 en www.westlaw.com 

195 RG 248.66 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf; A.-M. GUILLERME, 
“Retour d’expérience des juristes d’entreprise” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, 
Panthéon-Assas, 2012, (31) 33; U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Third Party Litigation Financing in Australia, 
2013, 15 en http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf. 

196 D.S., ABRAMS, en D. CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding”, University 
of Pennsylvania Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1089 en www.ssrn.com 

197 RG 248.65 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 

198 RG 248.69 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf.  

199 A.-M. GUILLERME, “Retour d’expérience des juristes d’entreprise” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de 
contentieux par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (31) 33; U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Third Party Litigation 
Financing in Australia, 2013, 15 en 
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf. 

200 D.S., ABRAMS, en D. CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding”, University 
of Pennsylvania Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1089 en www.ssrn.com; C. HODGES, J. PEYSNER en A. 
NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten Lincoln Law School, 2012, 126 en 
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf.  

201 U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Third Party Litigation Financing in Australia, 2013, 4 en 16 en 
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf. 

202 RG 248.81 Regulatory guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 
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zal zich zeker stellen in rechtssystemen waar de TPLF-aanbieder zelf de advocaat mag selecteren. 203 Naast 

het feit dat de advocaat mogelijk (on)bewust de belangen van de TPLF-aanbieder hoger zal plaatsen, zal de 

advocaat zelf ook steeds proberen om, in verhouding met de door hem/haar gepresteerde uren, een zo 

hoog mogelijke vergoeding te krijgen. Deze doelstelling van de advocaat is natuurlijk in strijd met de 

doelstelling van de cliënt en de TPLF-aanbieder, die juist de kosten zullen willen drukken.204 

Een vierde situatie waar zich belangenconflicten kunnen voordoen, is wanneer een schikking op tafel 

ligt.205, Dit is een gevolg van het feit dat de cliënt vaak niet over de nodige juridische en commerciële kennis 

beschikt die de TPLF-aanbieder en advocaten wel hebben. Het gevaar bestaat er dan ook in dat de 

aanbieder en advocaten hun commerciële belangen op de eerste plaats zullen zetten. 206 

 
Een belangenconflict dat vaak uit het oog verloren wordt kan zich mogelijk voordoen in class actions. Hier 
zal het belangenconflict zich situeren tussen de groepsvertegenwoordiger en de rest van de leden van de 
class.207.  

Er kan dus geconcludeerd worden dat de kans op belangenconflicten significant te noemen is. Het is dan 

ook aan te raden om, in de TPLF-overeenkomst of wanneer toepasselijke wetgeving wordt opgesteld, toch 

enige aandacht te besteden aan de verhouding tussen de partijen. In het volgende onderdeel wordt 

onderzocht hoe Australië en Engeland en Wales met deze uitdaging, die de belangenconflicten uitmaken, 

omgegaan zijn.  

3.3.4.1. Australië  

In Australië heeft de TPLF-aanbieder, ten gevolge van de Fostif-uitspraak, een grote vrijheid gerkregen in de 

mate waarin hij invloed op het verloop van het proces mag uitoefenen en is TPLF vrijgesteld van de 

specifieke verplichtingen die het houden van een ‘Australian Financial Services Licence’ met zich 

meebrengt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ‘belangenconflictenregeling’ in Australië al heel wat 

aandacht gekregen heeft, zeker nu de overheid in de Corporations Regulations 2001 specifieke 

voorzieningen opgenomen met betrekking tot deze problematiek. Daarnaast speelt ook het verbod op 

‘contingency fees’ een rol in de problematiek van de belangenconflicten. 

3.3.4.1.1. Corporations Regulations 2001 

De uitwerking van deze belangenconflictregeling is opgenomen in de Corporations Regulations 2001 en 

geldt voor alle TPLF-activiteiten van de TPLF-aanbieder, zowel voor ‘litigation funding schemes (class 

actions)208 als voor litigation funding arrangements (individuele vorderingen).209  

                                                           

203 U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Third Party Litigation Financing in Australia, 2013, 4 en 16 en 
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf; A.-M. GUILLERME, “Retour 
d’expérience des juristes d’entreprise” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, Panthéon-
Assas, 2012, (31) 33;   
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Ten gevolge van de bepalingen in de Corporations Regulations 2001, moet de TPLF-aanbieder gedurende 

zijn betrokkenheid, zorgen voor adequate praktijken om eventuele belangenconflicten te beheren die 

kunnen rijzen ten gevolge van de activiteiten van de TPLF-aanbieder.210 Op deze praktijken moet toezicht 

uitgeoefend worden door het senior management. 211  De wetgever heeft ook twee mogelijke 

belangenconflicten expliciet opgenomen in de tekst van de Corporations Regulations 2001, namelijk de 

situatie waar de advocaat optreedt voor zowel de TPLF-aanbieder als voor de cliënt(en)212 en een tweede 

situatie waarbij er reeds een voorafgaande relatie bestaat tussen de advocaat, de TPLF-aanbieder en de 

cliënt(en).213  

Deze laatste voorwaarde zal echter snel vervuld zijn ten aanzien van de advocaat en de TPLF-aanbieder. 

Zoals reeds aangehaald zijn beide ‘repeat-players’ en zijn slechts een beperkt aantal TPLF-aanbieders actief 

op de Australische markt. 

Naast de identificatie van deze twee situaties, werd ook specifiek opgenomen dat ter bescherming van de 

consumenten bepaalde bepalingen nageleefd dienen te worden opgenomen in de ‘Australian Securities 

and Investments Commission Act’ om misleidende en oneerlijke clausules en onredelijk gedrag te 

voorkomen ten aanzien van consumenten in de TPLF-overeenkomsten.214 Dit zal vooral van belang zijn bij 

het opstellen van de TPLF-overeenkomst waarbij de consument in het nadeel is ten aanzien van de ervaren 

‘repeat’ TPLF-aanbieder.  

De vraag kan gesteld worden met wat precies bedoeld wordt met ‘adequate praktijken’ en hoe dit in de 

praktijk omgezet moet worden. De ASIC heeft de taak op zich genomen om deze wettelijke regeling te 

verduidelijken voor de aanbieders actief op de Australische markt met de Regulatory Guide 248: Litigation 

Schemes and proof of debt schemes: Managing conflicts of interest.215  

3.3.4.1.2. Regulatory Guide 248 

Met de Regulatory Guide 248 was het niet de bedoeling van de ASIC om een exhaustieve lijst van 

verplichtingen voor TPLF-aanbieders op te stellen. De TPLF-aanbieder is volgens de ASIC namelijk zelf het 

best geplaatst om eventuele afwijkende belangen en eventuele conflicten te identificeren en aan te 

                                                                                                                                                                                                 

208 Eigen vertaling van Reg. 5.C.11.01 (1)(b) en (c) Corporations Amendment Regulation 2012 (No.6) Amendment 
Regulation 2012 (No.1).  

209 Reg. 5.C.11.01, (1), (d) Corporations regulations 2001. 

210 Reg. 7.6.01AB, (2) en (4) Corporations Regulations 2001.  

211 Reg. 7.6.01AB, (4), (f) Corporations Regulations 2001. 

212 Reg. 7.6.01AB, (4), (d), (v) Corporations Regulations 2001. 

213 Reg. 7.6.01AB, (4), (d), (vi) Corporations Regulations 2001. 

214 Reg. 7.6.01AB, (4), (e) Corporations Regulations 2001.Part 2, Division 2 ASIC Act; Productivity Commission 2014, 
Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 610 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf 

215 http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf (geconsulteerd op 4 mei 2015).  
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pakken.216 Bij het invoeren van adequate procedures van belangenconflicten moet wel steeds rekening 

gehouden worden met de aard, de omvang en de complexiteit van de financiering.217  Zo zal een TPLF-

aanbieder die complexe en grote class action financiert, extensievere procedures moeten invoeren om te 

voldoen aan de verplichting terug te vinden in de Reg. 7.6.01AB, (2) Corporations Regulations 2001 dan dit 

nodig zou zijn voor een niet-class action.218 

Hoewel het TPLF-aanbieders niet worden verplicht de bepalingen opgenomen in de Regulatory Guide 248 

na te leven, wordt wel uitdrukkelijk gesteld dat zij die dit niet doen, eerder in aanmerking zullen komen 

voor acties van de ASIC. Naast het feit dat de ASIC sneller zal ingrijpen bij het niet naleven van de 

Regulatory Guide 248, zullen TPLF-aanbieders die deze Regulatory Guide 248 niet naleven, ook beducht 

moeten zijn voor de rechterlijke macht die deze Regulatory Guide 248 gebruikt als norm om het gedrag van 

de TPLF-aanbieder aan te toetsen.219 

In de Regulatory Guide zijn er verschillende onderdelen waar aandacht aan wordt besteed, namelijk 

adequate procedures om belangenconflicten te identificeren, het openbaar maken van belangenconflicten, 

het beheren van situaties waarin belangenconflicten zich voordoen en een overzicht van wat gedaan moet 

worden bij schikkingen.220 De aanbieder moet de procedures implementeren en beoordelen en om dit te 

kunnen bewijzen dient alles gedocumenteerd te worden.221  

Naast de verplichting om adequate procedures te implementeren, documenteren en te controleren, 

werden ook verschillende belangenconflicten geïdentificeerd door de ASIC en werden mogelijkheden 

aangereikt om hiermee om te springen. 

Een eerste probleem volgens de ASIC is de informatie-asymmetrie tussen de cliënt en de TPLF-aanbieder. 

De cliënt zal namelijk vaak niet over de nodige juridische beschikken bij het aangaan van een TPLF-

overeenkomst, en aangezien de TPLF-aanbieder een commerciële speler is met andere belangen dan de 

cliënt, zou deze hiervan misbruik kunnen maken. Hieraan wordt een mouw gepast met de invoering van 

enkele verplichte clausules 222  die moeten opgenomen worden in de TPLF-overeenkomst. 223  Zo zal 

bijvoorbeeld een ‘cooling-off’ periode voorzien moeten worden voor de cliënten waarin zij onafhankelijk 

                                                           

216 RG 248.15 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf.  

217 RG 248.25, 248.30, 248.31 en 248.32 Regulatory Guide 248 en 
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219 Supreme Court of Vicatoria 26 november 2014, (No 4) [2014] VSC 582, 35, 
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221Australian Securities and Investments Commission, Litigation schemes and proof of debt schemes: Managing 
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juridisch advies kunnen inwinnen inzake de TPLF-overeenkomst en een procedure opgenomen worden 

voor wanneer een schikking op tafel ligt, in de clausules. 

Een ander mogelijk belangenconflict dat geïdentificeerd werd door de ASIC, kan zich voordoen tussen de 

TPLF-aanbieder en de cliënt. De TPLF-aanbieder handelt namelijk vanuit ,een commerciële invalshoek 224 

waardoor het risico ontstaat op misleidend en bedrieglijk gedrag.225 Hierdoor lopen de (toekomstige) leden 

het risico niet de correcte informatie te krijgen en om dit te voorkomen moeten procedures ingevoerd 

worden om dit op te vangen.226  

Ook wordt de advocaat de opdracht gegeven de belangen van de cliënt steeds op de eerste plaats te 

zetten, zelf wanneer geen directe contractuele relatie bestaat tussen de advocaat en de cliënt.227. Contact 

tussen de advocaat en de aanbieder is dus zeker niet verboden en het is de aanbieder zelf toegelaten 

instructies te geven aan de advocaat. De advocaat dient deze instructies echter steeds te beoordelen in het 

licht van het belang van de cliënt en de leden van een collectieve vordering.228  

Daarenboven zijn advocaten en TPLF-aanbieders ‘repeat players’. Door het beperkte aantal TPLF-

aanbieders op de Australische markt is het niet ondenkbaar dat er tussen de advocaat en TPLF-aanbieder 

reeds een voorafgaande relatie zal bestaan. ASIC gaat hiervan niet uit, maar indien deze er toch zou zijn, 

moet deze voorafgaande relatie openbaar gemaakt worden.229  

Een derde mogelijke situatie waarin belangenconflicten zich kunnen voordoen, en zich effectief ook 

voordoen zoals blijkt uit Australische rechtspraak,230 is wanneer een schikking getroffen moet worden. Dit is 

een gevolg van het feit dat de leden vaak niet dezelfde juridische en commerciële kennis hebben die de 

aanbieder en advocaten wel hebben. Het gevaar bestaat dan ook dat de aanbieder en advocaten hun 

commerciële belangen op de eerste plaats zetten. Een ander mogelijk belangenconflict, als het class actions 

betreffen, is dat de groepsvertegenwoordiger de eigen belangen voor de belangen van de rest van de class 

zal plaatsen.231 Ten aanzien van deze risico’s dienen ook adequate procedures ingevoerd te worden volgens 

ASIC.232 Zo moet de overeenkomst gemaakt in het kader van een schikking altijd goedgekeurd worden door 

een advocaat233 en moet bij de beoordeling van de redelijkheid van de schikking door de advocaat rekening 

                                                           

224 RG 248.66 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 

225 RG 248.65 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 

226 RG 248.67 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf.  
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Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 

228 RG 248.79 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf.  

229 RG 248.81 Regulatory guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 

230 RG 248.86 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 

231 RG 248.89 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 

232 Reg. 7.6.01AB, (4), (d), (iii) Corporations Regulations 2001; RG 248.87 Regulatory Guide 248 en 
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf.  

233 RG 248.92 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf.  

http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf
http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf


35 

 

gehouden worden, met verschillende objectieve factoren234 waarop niet nader ingegaan zal worden in het 

licht van deze masterproef.  

3.3.4.1.3. Verbod op Contingency Fees 

Het verbod op ‘contingency fees’ werd in Australië ingevoerd om de belangen van de cliënt en de advocaat 

zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom wordt dit deel dan ook behandeld onder het hoofdstuk 

belangenconflicten.  

De vraag kan namelijk gesteld worden of het verbod op contingency fees eventueel kan spelen op het 

gebied van de samenstelling van de TPLF-aanbieder zelf. Men zou namelijk gebruik kunnen maken van de 

vorm van de TPLF-aanbieder om het verbod op ‘contingency fees’ te omzeilen.235 

Het verbod op ‘contingency fees’ betekent niet dat een advocaat sowieso geen TPLF-aanbieder mag zijn, 

maar wel dat de functies van TPLF-aanbieder en advocaat niet tegelijkertijd door éénzelfde persoon mogen 

worden uitgeoefend ten aanzien van dezelfde cliënt wanneer dit de indruk kan wekken bij een redelijke en 

geïnformeerde persoon uit het publiek dat de integriteit van het juridische proces en de correcte 

rechtsbedeling in het gedrang zouden kunnen komen.236 

Dergelijke constructie werd in de rechtspraak herhaaldelijke keren geweerd.237 In 2013 diende het 

advocatenkantoor Maurice Blackburn238 een verzoek in tot goedkeuring bij het Australische Federal Court 

met betrekking tot een door hen opgezette constructie dewelke mogelijk gezien kon worden als een 

omzeiling van het verbod op ‘contingency fees’. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de uitspraak van de 

Federal Court maar op 29 januari 2014 werd het verzoek tot goedkeuring ingetrokken op initiatief van de 

aanvrager en bleef er onzekerheid bestaan.239  

Recent echter heeft het Supreme Court of Victoria zich over een gelijkaardige problematiek uitgesproken in 

de Banksia Securities-class action waarbij geoordeeld werd dat het feit dat de vrouw van de advocaat, die 

meerderheidsaandeelhouder met 45% was in de betrokken TPLF-aanbieder en de andere advocaat, naast 

                                                           

234 RG 248.94 en 248.95 Regulatory Guide 248 en http://download.asic.gov.au/media/1247153/rg248.pdf. 

235 Art. 325 Legal Profession Act 2004 NSW; T. MAXWELL, “Contingency Fees and Access to Justice in Australia”, 
Defense Counsel Journal 2014, afl. 81, nr. 3, 276; P. O’DONAHOO en T. MAXWELL, “Contingency Fees and Access to 
Justice in Australia”, Defense Counsel Journal 2014, afl. 81, nr. 3, 276 en www.westlaw.com. 

236 Supreme Court of Vicatoria 26 november 2014, (No 4) [2014] VSC 582, 52 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSC/2014/582.html. 

237 Supreme Court of Vicatoria 26 november 2014, (No 4) [2014] VSC 582 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSC/2014/582.html; Supreme Court of Victoria 23 juli 2014, (No 3) [2014] VSC 
340, 6-7, http://www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSC/2014/340.html; P. O’DONAHOO en T. MAXWELL, “Contingency 
Fees and Access to Justice in Australia”, Defense Counsel Journal 2014, afl. 81, nr. 3, 272 en www.westlaw.com; 
https://www.comcourts.gov.au/file/Federal/P/NSD630/2013/actions 

238 
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/panelSearch.jspx?searchType=OrgAndBusNm&search
Text=105657949&_afrWindowMode=0&_afrLoop=2534789610180182&_adf.ctrl-state=7whzl04sp_4.  

239 P. O’DONAHOO en T. MAXWELL, “Contingency Fees and Access to Justice in Australia”, Defense Counsel Journal 
2014, afl. 81, nr. 3, 272 en www.westlaw.com; https://www.comcourts.gov.au/file/Federal/P/NSD630/2013/actions.  
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een bestuurder te zijn van de TPLF-aanbieder, tevens via een pensioenfonds en andere opgezette 

vennootschappen, een meerderheidsaandeelhouder was met 45% van de betrokken TPLF-aanbieder,240 

deed het Supreme Court of Victoria ertoe besluiten, met inachtneming van de feitelijke omstandigheden,241 

dat deze constructie een onpartijdig, redelijk en geïnformeerd lid van de bevolking kon doen twijfelen aan 

de aanwezigheid van een correcte rechtstoebedeling.242 

De test die de Australische rechters inzake deze problematiek toepassen is de volgende:243 

“the test for whether Mr Elliott (een advocaat) should be restrained from acting is that of the fairminded, 

reasonably informed member of the public (the ‘Observer’). It is whether that hypothetical person would 

come to the conclusion that the proper administration of justice requires that in the interests of the 

protection of the integrity of the judicial process and the due administration of justice, including the 

appearance of justice, Mr Elliott should be restrained from acting.” 

3.3.4.2. Engeland en Wales 

In Engeland en Wales zijn de rollen van de 3 spelers (zijnde advocaat, cliënt en TPLF-aanbieder) zorgvuldig 

gescheiden gehouden in navolging van de Arkin-uitspraak om de integriteit van de zoveel mogelijk 

rechtsbedeling te vrijwaren.244 Door deze scheiding tussen de 3 partijen, worden de belangen van de cliënt 

het best beschermd en is de behoefte aan specifieke consumentenbescherming regelgeving miniem.245 

De advocaat kan dus niet optreden voor de TPLF-aanbieder en moet de belangen van zijn cliënt op de 

eerste plaats te zetten.246 recent ‘contingency fees’ ingevoerd werden, is het onwaarschijnlijk dat deze een 

                                                           

240 Supreme Court of Vicatoria 26 november 2014, (No 4) [2014] VSC 582, 1-3, 7, 8 en 48, 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSC/2014/582.html.  

241 Met de inachtneming van de feitelijke omstandigheden wordt bedoeld dat onder andere onderzocht moet worden 
of onder de concrete omstandigheden er sprake is van een overtreding op het verbod van ‘contingency fees’. Als 
bijvoorbeeld de advocaat slechts een kleine minderheidsaandeelhouder zou uitmaken van de betrokken TPLF-
aanbieder en de som die hij zou verkrijgen door dit aandeelhouderschap verwaarloosbaar klein is tegenover wat hij 
ontvangt in erelonen, zal dit niet gezien worden als een overtreding van het verbod op ‘contingency fees’, zie: 
Supreme Court of Vicatoria 26 november 2014, (No 4) [2014] VSC 582, 51-52 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSC/2014/582.html. 

242 Supreme Court of Vicatoria 26 november 2014, (No 4) [2014] VSC 582, 67 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSC/2014/582.html 

243 Supreme Court of Vicatoria 26 november 2014, (No 4) [2014] VSC 582, 48 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSC/2014/582.html.  

244 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 129 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf; C. HODGES, 
“Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, 
Panthéon Assas, 2012, (151) 159. 

 

246 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 126 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf. 
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grote invloed zullen hebben op belangenconflicten aangezien men verwacht dat deze ‘contingency fees’ 

nooit een groot succes zullen worden.247  

De regels opgesomd in de ‘Code of Conduct’ zijn een op papierzetting van deze dynamiek. Zo mag de TPLF-

aanbieder het verloop van de procedure niet leiden noch trachten te beïnvloeden.248 De TPLF-aanbieder 

kan echter wel indien dit gevraagd wordt, omwille van zijn ervaring in juridische procedures, niet-bindend 

advies verstrekken. Deze raad mag er echter niet toe leiden dat de advocaat van de partij niet zou handelen 

in het beste belang van zijn of haar cliënt.249 Daarenboven moet vooraleer een TPLF-overeenkomst 

afgesloten wordt, de cliënt onafhankelijk juridisch advies ingewonnen hebben of ten minste een verklaring 

afgeven waarin schriftelijk wordt bevestigd dat aan deze vereiste werd voldaan.250 

3.3.4.3. Europa 

Ook de Europese Commissie heeft in haar aanbevelingen met betrekking tot collectieve rechtsvorderingen, 

enkele bepalingen opgenomen inzake belangenconflicten.251  

Zo bepaalt art. 16 Aanbevelingen dat wanneer een collectieve vordering door een private derde partij 

gefinancierd wordt, het die private-derde investeerder verboden moet worden252 

 het verloop van de procedure te beïnvloeden; 

 invloed uit te oefenen op de schikkingen; 

 een collectieve vordering te financieren waarbij de tegenpartij een concurrent is van de private 

derde of de private derde van deze tegenpartij afhankelijk is; en/of 

 buitensporige rente te vragen voor het ter beschikking stellen van de financiële middelen. 

Het Europese systeem lijkt het Engelse dus te volgen. De rol van de TPLF-aanbieder en de cliënt zouden dus 

gescheiden moeten blijven.  

Europa is ook de problematiek indachtig van de cliënt die door de aanwezigheid van informatie-asymmetrie 

eventueel een nadelige TPLF-overeenkomst zou sluiten. De Europese Commissie stelt namelijk dat wanneer 

een private derde het collectief verhaal financieel ondersteunt, het deze financier verboden moet worden 

de aan hem te betalen vergoeding te baseren op het bedrag van de bereikte schikking, of de toegekende 

                                                           

247 R. JACKSON, Paper for the Civil Justice Council Conference, Paper, 2014, 16 en 
https://www.judiciary.gov.uk/publications/review-of-civil-litigation-costs/ (laatst geconsulteerd op 14 mei 2015).  

248 S. 9.1, 9.2 en 9.3 Code of Conduct.2014.  

249 S. 9.2 en 9.3. Code of Conduct.2014. 

250 S. 9.1. Code of Conduct. 

251 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen 
voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het 
EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

252 Art. 16 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 
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schadevergoeding.253 Op dit verbod is een uitzondering voorzien wanneer de financieringsregeling door een 

overheidsinstantie wordt geregeld in het belang van de partijen.254 Ten aanzien van deze bepaling, kan de 

vraag gesteld worden of de ‘ALF’ gezien kan worden als een overheidsinstantie.255 

Met de invoering van de beperking inzake de vergoeding van de TPLF-aanbieder lijkt de Europese 

Commissie de autoriteiten ertoe te willen aanzetten de TPLF-sector te reguleren, wat momenteel niet 

gebeurt. Vooral met betrekking tot class actions zullen de vergoedingen voor de TPLF-aanbieder niet te 

onderschatten zijn en kan de vraag gesteld worden of dit, rekening houdende met het door de TPLF-

aanbieder verrichte werk, wel te verantwoorden valt.  

3.3.5. Adverse Costs 

Zoals reeds werd behandeld, kennen zowel Australië als Engeland en Wales de ‘loser pays rule’. In zowel 

Australië als Engeland kunnen de rechters de ‘adverse costs’ zelf toe wijzen aan niet-partijen, meer bepaald 

TPLF-aanbieders.256  

De financiële weerslag is dan ook veel groter wanneer een juridische procedure verloren wordt, dan dit het 

geval zou zijn onder de ‘American rule’. Op de markt is dan ook te zien dat verschillende stappen genomen 

werden door de TPLF-sector om dit risico op te vangen.  

3.3.5.1. Australië 

In Australië zijn deze stappen tot indekking tegen de ‘adverse costs’ door de TPLF-aanbieder zelf praktisch 

onbestaand. Momenteel is de aanwezigheid van ‘after the event’-verzekeringen nog relatief onbekend.  

Dit houdt de TPLF-aanbieders echter niet weg van de Australische markt. Hieruit kan afgeleid worden, dat 

ondanks de afwezigheid van dergelijke verzekeringen, de aanwezigheid van dergelijke producten geen 

noodzakelijke vereiste is om een bloeiende TPLF-sector te ontwikkelen.  

3.3.5.2. Engeland en Wales 

De Arkin-cap, ingevoerd in Engeland met de Arkin-uitspraak, houdt een beperking ten aanzien van de 

adverse costs die aan een TPLF-aanbieder opgelegd kunnen worden.257 De TPLF-aanbieder zal namelijk 

                                                           

253 Art. 32 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

254 Art. 32 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

255 R. MULHERON, “Third party funding and class actions reform”, Law Quarterly Review 2015, afl. 131, 311 en 
www.westlaw.com. 

256 S 51 Senior Courts Act 1981; High Court of Justice (Queen’s Bench Division Commercial Court) 15 juni 2011, [2011] 
EWHC 1524 (Comm), 1 en 8 en www.bailii.org; England and Wales Court of Appeal 26 mei 2005, EWCA Civ 655/2005, 
21-22 en http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean.  

257 Section 51, (1) High Courts Act 1981; England and Wales Court of Appeal 26 mei 2005, EWCA Civ 655/2005, 42 en 
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean; 

http://www.westlaw.com/
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maar de kosten dienen te betalen die overeenkomen met het door de TPLF-aanbieder geïnvesteerde 

bedrag in de juridische procedure.258  

Men was van mening dat de Arkin-cap TPLF-aanbieders ertoe zou aanzetten om weloverwogen 

investeringsbeslissingen te maken en de kosten proportioneel te houden.259 Op de Arkin-cap is één 

uitzondering voorzien en dit is waar de TPLF-overeenkomst ‘champertous’ is.260  

Naast het bestaan van een Arkin-cap, kunnen TPLF-aanbieders hun risico op ‘adverse costs’ ook laten 

opvangen door de cliënt de verplichting op te leggen een ‘after the event’-verzekering af te sluiten.261  

In het Jackson Report werd echter wel kritiek geuit op de Arkin Cap. In Australië bleek namelijk de 

gehoudenheid van TPLF-aanbieders tot de volledige ‘adverse costs’ geen negatief effect te hebben op de 

aanwezigheid van TPLF-aanbieders. Hieruit was af te leiden dat het voor TPLF-aanbieders mogelijk is 

succesvol te zijn, zelf zonder de aanwezigheid van een ‘Arkin-Cap’. De aanwezigheid van een ‘Arkin-Cap’ is 

volgens Lord Jackson oneerlijk ten aanzien van zowel de tegenpartij, die haar kosten niet terugbetaald ziet, 

alsook voor de cliënt, die blootgesteld wordt aan kosten die zij niet kan dragen.262 Deze uitspraak van Lord 

Justice Jackson vond bijval in de ‘Code of Conduct’ en recente rechtspraak 263 Door echter het gezag van het 

Court of Appeal kon er niet vanaf geweken worden zonder wetgevend ingrijpen.264 

Daarenboven zijn TPLF-aanbieders vaak ingewikkelde constructies van dochter-en 

moedervennootschappen. Het is perfect mogelijk dat de dochtervennootschap de TPLF-aanbieder is maar 

dat het de moeder is die de volledige som verschaft aan de dochter en de dochter deze investeert. Recent 

                                                                                                                                                                                                 
England and Wales High Court (Technology and Construction Court) 28 september 2012, [2012] EWHC 2628 (TCC), 37-
38 en http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2012/2628.html.  

258 England and Wales Court of Appeal 26 mei 2005, EWCA Civ 655/2005, 41 en http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean. 

259 England and Wales Court of Appeal 26 mei 2005, EWCA Civ 655/2005, 42 en http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean. 

260 England and Wales Court of Appeal 26 mei 2005, EWCA Civ 655/2005, 40 en http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean. 

261 C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 
422-423.  

262 R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Final Report Civil Justice Council, 2010, 123 en 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf. 

263 England and Wales High Court (Technology and Construction Court) 28 september 2012, [2012] EWHC 2628 (TCC), 
37-38 en http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2012/2628.html.  

264 R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Final Report Civil Justice Council, 2010, 123 en 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf 
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echter werd de zogenaamde ‘corporate veil’ doorprikt ten aanzien van TPLF-aanbieders.265 In de woorden 

van L.J. Lewison:266 

“the separate personality of a corporation, even a single-member corporation, is deeply embedded in our 

law. But its purpose is to deal with legal rights and obligations. By contrast, the exercise of discretion to 

make a non-party costs order leaves rights and obligations where they are. The very fact that the making of 

such an order is discretionary demonstrates that the question is not one of rights and obligations of a non-

party, for no obligations exist unless and until the court exercises its discretion. Moreover the fact that the 

discretion, if exercised, is exercised against a non-party underlines the proposition that the non-party has no 

substantive liability in respect of the cause of action in question…the court is not fettered by the legal 

realities. It is entitled to look to the economic realities. It is in this sense that many of the cases pose the 

question whether the non-party is "the real party" in the case”.  

De economische realiteit is dat de dochtervennootschappen slechts ‘special purpose vehicles’ waren die 

geen onafhankelijk belang hadden dan dit van de moedervennootschap, de afwezigheid van een 

bankrekening bij de ‘special purpose vehicles’ versterkte dit enkel maar. Het was onwaarschijnlijk dat de 

‘special purpose vehicles’ voldoende middelen zouden hebben om de adverse costs te kunnen betalen.267 

Door te kijken naar de economische realiteit, kon de rechter ervoor opteren de adverse costs op te leggen 

aan de moedervennootschap.268 

3.3.5.3. Europa 

Ook de Europese Commissie is een voorstander van de ‘loser pays rule’.269  

3.3.6. “Minimumkapitaal” 

Naast de vele voordelen die de TPLF-sector te bieden heeft, brengt zij ook haar eigen risico’s met zich mee. 

Vaak zullen pas inkomsten behaald worden ten vroegste enkele jaren na de eerste investeringen gezien de 

duur van juridische procedures. IMF Bentham Ltd. verklaarde in het financieel rapport van 30 juni 2014 dat 

de investeringsperiode gemiddeld 2,4 jaar bedroeg..270 Daarenboven zijn de inkomsten en kosten ‘lumpy’. 

Hiermee wordt bedoeld dat de kosten en inkomsten niet gespreid zijn over de tijd. De kosten en inkomsten 

                                                           

265 England and Wales High Court (Commercial Court) 23 oktober 2014, [2014] EWHC 3436 (Comm), 153-154 en 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/3436.html.  

266 England and Wales High Court (Commercial Court) 23 oktober 2014, [2014] EWHC 3436 (Comm), 154 en 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/3436.html. 

267 England and Wales High Court (Commercial Court) 23 oktober 2014, [2014] EWHC 3436 (Comm), 155-157 en 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/3436.html. 

268 England and Wales High Court (Commercial Court) 23 oktober 2014, [2014] EWHC 3436 (Comm), 161 en 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/3436.html. 

269 Art. 13, Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

270 https://www.imf.com.au/docs/default-source/site-documents/annual-report-30-june-2014.  

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/3436.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/3436.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/3436.html
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https://www.imf.com.au/docs/default-source/site-documents/annual-report-30-june-2014
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doen zich zeer plots en betreffen meestal ook erg hoge bedragen.271 Om hier het hoofd aan te bieden 

stellen TPLF-aanbieders een gedifferentieerde portefeuille samen aan rechtsvorderingen, maar de praktijk 

leert ons dat zelf met een gedifferentieerde portefeuille aan juridische procedures, de problematiek van 

‘lumpy sums’ blijft bestaan.272 

TPLF-aanbieders doen er dus goed aan om over voldoende financiële middelen te beschikken anders 

lopen zij het risico insolvent te worden, loopt de cliënt het risico geconfronteerd te worden met 

‘adverse costs’ waar niet op gerekend was en zal ook de tegenpartij slechter af zijn. Het gebruik van de 

term Pyrrus-overwinning is hier zeker op zijn plaats.273 Hieraan het hoofd bieden is essentieel om de 

efficiënte werking van het recht alsook het vertrouwen in het rechtssysteem te behouden.274 

3.3.6.1. Australië  

In Australië voert de Corporations Act 2001 geen minimumkapitaal in voor het oprichten van een 

‘company. Een ‘company’ kan dus opgericht worden met de spreekwoordelijke dollar (naast het dragen van 

opstartingskosten) 275. Door het feit dat de inkomsten en kosten van de TPLF-sector ‘lumpy’ zijn, heeft men 

hiervoor een oplossing gezocht. Dit om zowel de cliënt als de tegenpartij te beschermen alsook om louche 

TPLF-aanbieders van de markt te weren.  

Een eerste initiatief kan genomen worden door de TPLF-aanbieder zelf. Deze kan namelijk een soort van 

liquiditeitsbuffer aanleggen die in correlatie staat met haar portefeuille. In Australië werd slechts één 

voorbeeld gevonden van dergelijk initiatief en ook in Engeland lijkt dit nog niet ingeburgerd te zijn. Het is 

dan ook niet verwonderlijk, dat de rechterlijke macht ingegrepen heeft.  

Een tweede oplossing werd ontwikkeld door de rechterlijke macht en verplicht het aanleggen van een 

zekerheid om uiteindelijke ‘adverse costs’ te dragen.276 Hiermee wordt het risico dat de tegenpartij 

geconfronteerd wordt met een ‘insolvabele’ TPLF-aanbieder miniem en wordt het vertrouwen in de TPLF-

markt versterkt.  

 

 

                                                           

271 https://www.imf.com.au/docs/default-source/site-documents/annual-report-30-june-2014; 
http://www.hillcrestlitigation.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/HLS-Full-Year-Statutory-Accounts-
2014.pdf.  

272 https://www.imf.com.au/docs/default-source/site-documents/annual-report-30-june-2014; 
http://www.hillcrestlitigation.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/HLS-Full-Year-Statutory-Accounts-
2014.pdf. 

273 J. WALKER, “Policy and Regulatory Issues in Litigation Funding Revisited”, Can.Bus.L.J. 2014, afl. 55, nr. 1, 101. 

274 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 112 en www.westlaw.com.  

275 http://asic.gov.au/regulatory-resources/forms/forms-folder/201-application-for-registration-as-an-australian-
company/  

276 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 112 en www.westlaw.com.  
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http://www.hillcrestlitigation.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/HLS-Full-Year-Statutory-Accounts-2014.pdf
http://www.hillcrestlitigation.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/HLS-Full-Year-Statutory-Accounts-2014.pdf
http://www.westlaw.com/
http://asic.gov.au/regulatory-resources/forms/forms-folder/201-application-for-registration-as-an-australian-company/
http://asic.gov.au/regulatory-resources/forms/forms-folder/201-application-for-registration-as-an-australian-company/
http://www.westlaw.com/


 

 

3.3.6.1.1. Liquiditeitsbuffer 

IMF Bentham Ltd. is een TPLF-aanbieder die dergelijke liquiditeitsbuffer aangelegd heeft. Deze buffer wordt 

aangewend om een eventuele ‘adverse costs’ op te vangen alsook de vaste kosten die de TPLF-aanbieder 

heeft. 

Naarmate IMF Bentham Ltd. evolueert naar een investeringsportefeuille van AUS$ 2.000 miljoen zou de 

buffer moeten evolueren van AUS$ 50.miljoen naar AUS$ 75.miljoen.277 Percentueel zou de buffer dus 

3,75% moeten bedragen van de totale investeringsportefeuille. 

3.3.6.1.2. Zekerheid tot betaling Adverse Costs 

Aangezien de liquiditeitsbuffer geen verplichting uitmaakte, hebben de Australische hoven en rechtbanken 

zelf ingegrepen. De rechterlijke macht heeft zichzelf namelijk de mogelijkheid gegeven om een ‘zekerheid 

tot betaling van de adverse costs’ op te leggen aan derden.278  

In praktisch alle staten kunnen rechters momenteel een zekerheid voor ‘adverse costs’ op leggen aan TPLF-

aanbieders,279 met uitzondering van het Australian Capital Territory.280  

Via de mogelijkheid om een zekerheid op te leggen, tracht men te voorkomen dat een partij die een 

juridische procedure wint, met een financiële kater achterblijft aangezien de tegenpartij insolvabel is en 

wordt aldus een Pyrrusoverwinning voorkomen.281  

De mogelijkheid om een zekerheid op te leggen voor eventuele adverse costs is een discretionaire 

bevoegdheid van de rechter. Vooraleer deze op te leggen zal de rechter steeds een afweging maken, 

rekening houdende met verschillende factoren282 waarbij beoordeeld wordt of met het uitoefenen van 

                                                           

277 https://www.imf.com.au/docs/default-source/site-documents/annualreport2010.  

278 S. 98(1) Civil Procedure Act 2005 en http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/cpa2005167/s98.html ; M. 
LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. TURNER, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 2010-12 University of 
New South Wales, 2010, 19, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487; Supreme Court of New 
South Wales als beroepsinstantie 20 juni 2008, NSWCA 148/2008, 49-54 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/nsw/NSWCA/2008/148.html. 

279 Rule 19.01 en 19.02 Federal Court 2011; New South Wales Law Reform Commission, Report 137: Security for costs 
and associated orders, Sydney, 2012, 13 en  http://www.austlii.edu.au/cgi-
bin/sinodisp/au/other/lawreform/NSWLRC/2012/137.html?stem=0&synonyms=0&query=Green%20v%20CGU 
(geconsulteerd op 3 mei 2015). 

280 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,82. 

281 Supreme Court of New South Wales 9 mei 2008, NSWSC 449/2008, 12.3 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/nsw/NSWSC/2008/449.html.  

282 M. LEGG, L. TRAVERS, E. PARK en N. TURNER, Litigation Funding in Australia, Law Research Paper No 2010-12 
University of New South Wales, 2010, 19-21 en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487; 
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2012L01549/Explanatory%20Statement/Text. 
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deze bevoegdheid, de toegang tot het recht niet disproportioneel belemmerd wordt.283 Het uitoefenen van 

deze bevoegdheid moet dus met de nodige terughoudendheid toegepast worden en het is niet de 

bedoeling dat dit een automatisme wordt.284 

Vooral in class actions, waar TPLF-aanbieders zeer actief in zijn, kunnen de kosten zeer hoog oplopen 

waardoor onzekerheid ontstaat of de groepsvertegenwoordiger wel de adverse costs zal kunnen 

dragen.285 Daar wordt namelijk uitdrukkelijk aangehaald dat als een TPLF aanbieder betrokken is, de 

kans dat een zekerheid opgelegd wordt veel groter is en dat de zekerheid ook vaak een hoger bedrag zal 

zijn.286 De inschatting werd gemaakt dat om deze reden in de toekomst bij class actions vaker beroep zal 

gedaan worden op een TPLF-aanbieder.287 

Door deze evolutie in de bevoegdheid van Australische rechters met betrekking tot het opleggen van een 

zekerheid, is het dan ook niet vreemd dat in de TPLF-overeenkomst de TPLF aanbieder vrijwillig overgaat 

tot de verplichting om een rechterlijk opgelegde zekerheid te betalen.288  

3.3.6.2. Engeland en Wales 

3.3.6.2.1. Liquiditeitsbuffer en zekerheid tot betaling adverse costs 

Ook in Engeland en Wales is het minimumkapitaal beperkt waarover ‘companies’ moeten beschikken’289 en 

hier is een gelijkaardige evolutie aan de gang zoals deze terug te vinden is in Australië. De TPLF-aanbieder 

legt zichzelf vrijwillig een liquiditeitsbuffer op290 en de mogelijkheid bestaat voor de rechterlijke macht om 

                                                           

283 Supreme Court of New South Wales als beroepsinstantie 20 juni 2008, NSWCA 148/2008, 7.4 en 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/nsw/NSWCA/2008/148.html.  

284 New South Wales Law Reform Commission, Report 137: Security for costs and associated orders, Sydney, 2012, 14-
15 en  http://www.austlii.edu.au/cgi-
bin/sinodisp/au/other/lawreform/NSWLRC/2012/137.html?stem=0&synonyms=0&query=Green%20v%20CGU 
(geconsulteerd op 3 mei 2015). 

285 Federal Court of Australia 17 december 2012, FCA 1446/2012, 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2012/1446.html; Full Federal Court of Australia 14 juni 2013, FCAFC 
61/2013, http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2013/61.html; 

Federal Court of Australia 26 juli 2013, FCA 732/2013, http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2013/732.html.  

286 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra, 630 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf. 

287 S. ISSACHAROFF en T. EAGLES, “The Australian Alternative: A View from Abroad of Recent Developments in Securities 
Class Actions”, Univ of NSWLJ 2015, afl. 38, nr. 1, 179-205 en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500297. 

288 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 100 en www.westlaw.com. 

289 Section 761-763, (1) Companies Act 2006; Companies Act 2006. 

290 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 81 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf.  
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een TPLF-aanbieder te verplichten een zekerheid aan te leggen ten belope van eventuele toekomstige 

adverse costs. 291 

3.3.6.2.2. Code of Conduct 

De Code of Conduct stelt verschillende specifieke eisen met betrekking tot financiële middelen aan TPLF-

aanbieders die werkzaam zijn in Engeland en Wales en lid zijn van het ALF. Deze specifieke verplichtingen 

moeten ertoe leiden (maar zijn niet exhaustief) dat aan de algemene verplichting opgenomen in de aanhef 

van section 9.4 Code of Conduct voldaan kan worden. In deze aanhef wordt gesteld dat de TPLF-

aanbieders: 

“Maintain at all times access to adequate financial resources to meet the obligations of the Funder, its 

Funder Subsidiaries and Associated Entities to fund all the disputes that they have agreed to fund”.  

De TPLF-aanbieder moet dus altijd toegang hebben tot adequate financiële middelen. ‘Adequaat’ betekent 

dat de beschikbare financiële middelen voldoende moeten zijn om de verplichtingen volgend uit TPLF-

overeenkomsten te dragen. De ALF stelt enkele minimumvereisten op die te vinden zijn in section 9.4 Code 

of Conduct maar ook in de ‘Rules of the Association of Litigation Funders of England and Wales’ (hierna 

naar verwezen als ‘Rules of the Assocation’).292 

Section 9.4 Code of Conduct voorziet in enkele specifieke verplichtingen om de beschikbaarheid van 

‘adequate’ financiële middelen te verzekeren, meer bepaald moet men: 

 over de financiële capaciteit beschikken om alle schulden te betalen wanneer zij opeisbaar 

worden;293  

 alle financieringsverplichtingen voortvloeiend uit de aangegane TPLF overeenkomsten gedurende 

een minimum periode van 36 maanden kunnen dekken;294 

 toegang hebben tot minimaal £ 2 miljoen.295 

Een verdere verduidelijking wordt gegeven van de factoren waarmee de ALF rekening zal houden bij het 

beoordelen van het aanwezig zijn van ‘adequate’ financiële voorzieningen in de Rules of the Assocation. 

Zo moeten bijvoorbeeld de ALF-leden conservatief optreden bij het beoordelen van wat kapitaal 

uitmaakt en een pessimistische ingesteldheid hebben ten aanzien van de te verwachten inkomsten uit 

reeds afgesloten TPLF-overeenkomsten.296 

                                                           

291 R. MULHERON, “Third party funding and class actions reform”, Law Quarterly Review 2015, afl. 131, 312-313 en 
www.westlaw.com.http://www.therium.com/the-funding-process.htm (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015); Een 
voorbeeld van een TPLF-aanbieder die deze kosten op zich neemt indien deze hoger zijn dan wat gedekt wordt door 
de ATE-verzekering, is Therium Capital Management Limited, zie http://www.therium.com/the-funding-process.htm.  

292 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 575.  

293 S. 9.4.1.1 Code of Conduct. 

294 S. 9.4.1.2 Code of Conduct.  

295 S. 9.4.2 Code of Conduct.  

296 R. 3.15.5.i. Rules of Association. 
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Om deze maatregelen tanden te geven, wordt:297 

 Een doorlopende openbaarmakingsverplichting met betrekking tot de (on)toereikendheid van 

het kapitaal en meer bepaald een uitdrukkelijke verplichting om de ALF tijdig op de hoogte te 

brengen wanneer de aanbieder er redelijkerwijze van kon uitgaan dat hij niet langer aan de 

kapitaalvereisten opgenomen in de Code of Conduct kan voldoen door wijzigende 

omstandigheden;298 en 

 een jaarlijkse audit uitgevoerd door een erkende nationale/internationale auditeur verplicht te doen.  

Indien aan deze verplichting niet voldaan wordt, kan het lidmaatschap opgeschorst worden299 en als deze 

situatie niet verholpen wordt binnen de drie maanden, volgt de automatische uitsluiting van het 

lidmaatschap.300 

Hoewel sancties voorzien zijn, is de opschorting van lidmaatschap maar een schrale troost voor een cliënt 

en tegenpartij die geconfronteerd worden met een insolvabele TPLF-aanbieder. 

3.3.6.2.3. Europa 

Daarnaast is de Europese Commissie zich ook bewust van het gevaar op insolvabiliteit van derde partijen 

die tussen komen in de kosten, dus ook de TPLF-aanbieder.  

Hoewel reeds vastgesteld werd dat de TPLF-aanbieder slechts uitzonderlijk de verweerder financieel zal 

ondersteunen, heeft de Europese Commissie toch de verplichting ingevoerd dat de derde partij over 

voldoende financiële middelen moet beschikken om te voldoen aan haar financiële verplichtingen 

tegenover de eisende partij die de collectieve vordering ingesteld heeft.301 Interessanter echter in het licht 

van de TPLF-sector is de vereiste dat de derde partij die de collectieve vordering ondersteunt, voldoende 

financiële middelen moet hebben om aan haar verplichtingen te voldoen indien de procedure verloren 

wordt.302 Om deze regel af te dwingen, zou de rechter in de lidstaten de bevoegdheid moeten krijgen de 

juridische procedure te schorsen.303 

                                                           

297 S. 9.4.3 en 9.4.4 Code of Conduct.  

298 S. 9.4.3 Code of Conduct. 

299 R. 3.15.4.ii. Rules of Association. 

300 R. 3.15.4.i. Rules of Association. 

301 Art. 15, b) Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

302 Art. 15, b) Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

303 Art. 15, b) Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 



 

 

Uit deze Aanbevelingen blijkt dat de Europese Commissie voorstander is om de ‘adverse costs’ door te 

rekenen aan de TPLF-aanbieder en deze niet te laten dragen door de cliënt van de TPLF-aanbieder. 

3.3.7. Class Actions 

3.3.7.1. Australië 

In Australië zijn class actions waarbij een TPLF-aanbieder betrokken is, ingeburgerd. Door de aanwezigheid 

van de ‘loser pays rule’ en het feit dat de groepsvertegenwoordiger alle kosten moet dragen indien de 

rechtszaak verloren wordt door de class, hebben hier zeker een rol in gespeeld.304 Het is dan ook niet 

vreemd dat in Australië de representatieve partij zich terughoudend opstelt ten aanzien van het opstarten 

van een class action zonder steun van een TPLF-aanbieder.305 

Het in Australië gangbare opt-out systeem bracht problemen met zich mee voor TPLF-aanbieders, namelijk 

de zogenaamde free-riders. TPLF-aanbieders moesten met ieder lid van de class een TPLF-overeenkomst 

afsluiten opdat de TPLF-aanbieder toegang zou hebben tot een percentage op de schadevergoeding van dit 

lid.306 Het niet bekendmaken van de lidmaatschap in een opt-out class action, bracht dus als voordeel met 

zich mee dat deze onbekende leden geen percentage van hun schadevergoeding moesten afstaan aan de 

TPLF-aanbieder.307308  

Het Australische class action systeem onderging, ten gevolge van deze dynamiek in de rechtbanken een 

evolutie waardoor zogenaamde ‘tied classes’ of ‘closed classes’ aanvaard werden.309 Deze zijn te vergelijken 

met een opt-in systeem.310 Deze manier van werken bracht echter ook problemen met zich mee. Met de 
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305 S. VOET, “The Crux of the Matter: Funding and Financing Collective Redress Mechanisms” in B. Hess, M. Bergström 
en E. Storskrubb (eds.) , EU Civil Justice: Current Issues and Future Outlook, Hart Publishing, Oxford, 2016 en 
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309 R. MULHERON, “Third party funding and class actions reform”, Law Quarterly Review 2015, afl. 131, 303-305 en 
www.westlaw.com. 

310 U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Third Party Litigation Financing in Australia, 2013, 9-10 en 
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf; R. MULHERON, “Third 
party funding and class actions reform”, Law Quarterly Review 2015, afl. 131, 299;  
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invoering van ‘tied classes’ nam de toegang tot het recht af en ontstonden competitieve juridische 

procedures. Het was dus zeer de vraag of de voordelen van de ‘tied classes’ wel proportioneel te noemen 

waren ten aanzien van het free rider probleem.311 

Recent echter probeerde men via een omweg het opt-out systeem te behouden zonder dat de TPLF-

aanbieder met ieder lid van de class een TPLF-overeenkomst moet sluiten.312 De rechtbanken hebben 

namelijk de mogelijkheid gekregen om onder andere via het principe van billijkheid, de verplichting op te 

leggen aan alle leden van de class om bij positieve uitkomst, een deel van de aan hen toegekende som af te 

staan aan de TPLF investeerder.313 Men heeft dit de naam ‘funding equalisation factor’ gegeven.314 Dit 

gezegd zijnde, dit gebied is nog volop in ontwikkeling in Australië315 en in het licht van deze masterproef 

wordt hier niet dieper op ingegaan. 

3.3.7.2. Engeland en Wales 

In Engeland en Wales is het eerder uitzonderlijk te noemen dat een TPLF-aanbieder betrokken is in een 

class action (collective proceeding)316 hoewel opt-in class actions al langer bekend zijn en gereguleerd zijn 

zoals blijkt uit de Civil Procedure Rules.317 

Daarenboven werd expliciet een regel ingevoerd toepasselijk op opt-out class actions waar de TPLF-

aanbieder geen individuele TPLF-overeenkomst met ieder lid van de class afgesloten heeft.318 Met de 

                                                                                                                                                                                                 

V. MORABITO, An Empirical Study of Australia’s Class Action Regimes, Litigation Funders, Competing Class Actions, Opt 
Out Rates, Victorian Class Actions and Class Representatives, Second Report Department of Business Law and Taxation 
Monash University, 2010, 43 en http://www.buseco.monash.edu.au/blt/staff/v-morabito-second-report-2010.pdf. 

311 S. ISSACHAROFF en T. EAGLES, “The Australian Alternative: A View from Abroad of Recent Developments in Securities 
Class Actions”, Univ of NSWLJ 2015, afl. 38, nr. 1, 179-205 en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500297. 

312 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 622-623 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf. 

313 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 108 en www.westlaw.com.  

314 M. LEGG, “Class Action Settlements in Australia-The Need for Greater Scrutiny”, Melbourne University Law Review 
2014, afl. 38, nr. 2, 604 en www.westlaw.com.  

315 Voor een korte uiteenzetting betreffende de recente ontwikkelingen en problamtiek hieromtrent in Australië, zie R. 
MULHERON, “Third party funding and class actions reform”, Law Quarterly Review 2015, afl. 131, 291-320 en 
www.westlaw.com. 

316 L.B. NIEUWVELD en V. SHANNON, Third-Party Funding in International Arbitration, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2012,76; http://www.litfunding.co.uk/how-we-can-help-you/information-for-claimants; 
http://www.litigationmanagement.co.uk/; http://www.litigationmanagement.co.uk/group-actions/managing-group-
actions/ (laatst geconsulteerd op 15 mei 2015).  

317 R. 19.10-19.15 Civil Procedure Rules. 

318 S. 47C, (6) Competition Act 1998. zoals aangevuld door Schedule 8 van de Consumer Rights Act 2015. 
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invoering tracht men de onzekerheid tegen te gaan waarmee Australië te kampen had/heeft in verband 

met opt-out class actions.319  

Hoe de invoering van dit nieuwe class action systeem de aanwezige TPLF-aanbieders zal beïnvloeden, kan 

nog niet gezegd worden. Lord Justice Rupert Jackson heeft namelijk aangegeven dat door het beperkte 

effect van TPLF-aanbieders ten aanzien van consumenten, zelfregulering meer dan voldoende is. Het valt 

nu af te wachten op het gebied van regelgeving iets zal veranderen en of de FCA stappen zal ondernemen 

om TPLF-aanbieders te reguleren. 

Naast de nationale regelgeving, mag ook het Europese niveau niet uit het oog verloren worden. Op het 

gebied van class actions, heeft de Europese regelgever stappen gezet die specifiek betrekking hebben op 

TPLF.  

3.3.7.3. Europees 

De Commissie heeft op 11 juni 2013 Aanbevelingen. 320  Zo moeten alle lidstaten beschikken over 

mechanismen voor collectief verhaal op nationaal niveau. Deze procedures voor collectief verhaal moeten 

eerlijk, billijk, snel en niet buitensporig duur zijn.321 Hoewel dit slechts aanbevelingen zijn en bijgevolg niet 

bindend,322 werd bepaald dat de lidstaten deze aanbevelingen zouden moeten implementeren uiterlijk op 

26 juli 2015.323 De komende twee jaar, zal de Commissie onderzoeken in welke mate de invoering van 

dergelijke regels plaatsgevonden heeft en beoordelen of verdere acties ondernomen dienen te worden.324 

Met deze ingreep, tracht de Europese Commissie collectieve vorderingen mogelijk te maken in 

rechtsgebieden met betrekking tot consumentenbescherming, concurrentie, milieubescherming, 

                                                           

319 R. MULHERON, “Third party funding and class actions reform”, Law Quarterly Review 2015, afl. 131, 295-310 en 
www.westlaw.com. 

320 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen 
voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het 
EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

321 Art. 2 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

322 S. WISKING, K. DIETZEL en M. HERRON, “European Commission finally publishes measures to facilitate competition 
law private actions in the European Union”, European Competition Law Review 2015, afl. 35, nr. 4, 185 en 
www.westlaw.com.  

323 Preambule (24) en art. 38 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke 
beginselen voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten 
betreffende schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

324 Preambule (25), (26) en art. 41 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke 
beginselen voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten 
betreffende schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

 S. WISKING, K. DIETZEL en M. HERRON, “European Commission finally publishes measures to facilitate competition law 
private actions in the European Union”, European Competition Law Review 2015, afl. 35, nr. 4, 192 en 
www.westlaw.com.  
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bescherming van persoonsgegevens, wetgeving inzake financiële diensten en bescherming van 

beleggers.325 

3.3.8. Toekomst van TPLF in Australië en Engeland en Wales 

Burford Capital Limited maakte de voorspelling dat TPLF in de toekomst enkel zal toenemen. Daarnaast zien 

we ook de door velen voorspelde evolutie naar een portfolio van rechtszaken die aangeboden worden aan 

TPLF aanbieders voor investeringsdoeleinden (19% van de advocaten).326 

3.3.9. Australië 

Recent werd in Australië een Productivity Commission belast met de opdracht de verschillende factoren te 

onderzoeken die bijdroegen tot de gerechtskosten.327 Het uiteindelijke doel van dit onderzoek en van de 

Australische overheid was om de gerechtskosten te identificeren en waar mogelijk te beperken en zo de 

toegang tot het recht verbeteren en de gelijkheid in het recht te promoten.328 Na een onderzoek van 15 

maanden maakte de Productivity Commission haar definitieve bevindingen bekend op 3 december 2014. 

De Productivity Commission identificeerde verschillende probleemgebieden en was van mening dat 

zelfregulering onvoldoende zou zijn329 en regulering van overheidswege in de toekomst nodig om:330  

 Oneerlijke contracten ten aanzien van consumenten te voorkomen. Er werd vastgesteld dat, hoewel de 

concurrentie op de Australische markt toenam onder de TPLF-aanbieders dit geen significante invloed 

had op de percentages verschuldigd op de schadevergoeding, hoewel men zou verwachten dat de 

toename in concurrentie dit net zou doen zakken;331 

 Te voorkomen dat de TPLF-aanbieder teveel controle uitoefenden over de procedure en zo teveel druk 

zetten op het rechtssysteem; 

 Potentiële belangenconflicten te voorkomen; en  

                                                           

325 Preambule (7) Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

326 http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-09-UKResearch_Release_final.pdf (4 juni 
2015). 

327 http://pandora.nla.gov.au/pan/132822/20130906-
1028/www.attorneygeneral.gov.au/Mediareleases/Pages/2013/Second%20quarter/20-June-2013---Faster%2c-
Simpler%2c-Fairer-Justice---Productivity-Commission-Review.html.  

328 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf.  

329 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra, 631 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf. 

330 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra, 629- 630 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf. 

331 U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Third Party Litigation Financing in Australia, 2013, 3-4 en 
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf. 
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 De mogelijkheid op financiële moeilijkheden bij TPLF-aanbieders in de mate van het mogelijke af te 

wenden door verplichtingen op te leggen tot het houden van adequaat kapitaal in verhouding tot 

financiële verplichtingen. 

Hoewel de Productivity Commission van mening was dat in recente rechtspraak, TPLF correct werd 

aangepakt, is de rechterlijke macht niet de best geplaatste partij om de financiële adequaatheid van een 

TPLF-aanbieder te controleren door haar ‘case-by-case aanpak’.332 

3.3.10. Engeland en Wales 

Momenteel is de Engelse markt volop in beweging op verschillende gebieden die een invloed kunnen 

hebben op de evolutie van TPLF op de korte termijn. 

Zo is er een nieuwe regelgeving inzake class actions waarvan de praktijk nog moet uitwijzen hoe TPLF-

aanbieders hiermee zullen omgaan en of dit aanleiding zal geven tot ingrijpen van de FCA. 

Daarenboven zijn recent ‘contingency fees’ toegelaten in Engeland waarvan het nog af te wachten valt of 

deze de TPLF-sector een knauw zullen toebrengen.333 Er werd echter wel al geopperd dat een grote impact 

niet verwacht wordt door de invoering van ‘contingency fees’ op de Engelse TPLF-sector. 

Advocatenkantoren zijn meestal vormgegeven als een ‘equity partnership’ waaruit volgt dat zij zich 

terughoudend zullen opstellen ten aanzien van eventuele externe schulden.334 

3.3.11. Gevolgtrekking voor België  

In dit deel wordt kort besproken, gebruik maken van de verzamelde informatie uit de andere 

rechtssystemen, waar rekening mee gehouden zou moeten worden indien TPLF-aanbieders zich zouden 

vestigen in België en welke verplichtingen in de loop van de tijd nodig zullen blijken te zijn.  

3.3.11.1. Kwalificatie van de TPLF-overeenkomst 

De kwalificatie van een TPLF-overeenkomst is, zoals blijkt uit het rechtsvergelijkend onderzoek geen 

sinecure. Zowel in civil law landen als in common law landen is hieromtrent al heel wat inkt gevloeid.335  

Valt de TPLF-overeenkomsten onder het wettelijk raamwerk van toepassing op verzekeraars,336 banken,337 

overdracht van rechtsvorderingen,338 aanbieders van financiële producten, 339 of geen enkele van deze? 

Betreft het dan een gemengde overeenkomst of een sui generis constructie?340  

                                                           

332 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72, Canberra, 631 en 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/access-justice/report/access-justice-volume2.pdf. 

333 O.C. MANUEL, “Third Party Litigation Funding: Current State of Affairs and Prospects for Its Further Development in 
Spain”, European Review of Private Law 2014, afl. 22, nr. 3, 457. 

334 Prospectus 21 juli 2014 Burford Capital PLC, 60 en http://www.londonstockexchange.com/prices-and-
markets/retail-bonds/newrecent/bud1-2022prospectus.pdf. 

335 Le Club des Juristes, Financement du procès par les tiers, Rapport 2014, 12-18 en 
http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2014/01/CDJ_Rapport_Financement-proc%C3%A8s-par-les-
tiers_Juin-2014.pdf (laatst geconsulteerd op 18 mei 2015).  
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Zo besliste het Franse Hof van Cassatie impliciet dat een TPLF-overeenkomst een bijzondere vorm is van 

een aleatoir contract dat onder geen enkel wettelijk kader onder te brengen viel.341  

Duitsland daarentegen pakt het anders aan en geeft er een vennootschapsrechtelijke oplossing aan. De 

TPLF-aanbieder en de cliënt vormen namelijk een ‘innengesellschaft’. 342  De TPLF-aanbieder brengt 

financiële middelen in terwijl de cliënt de rechten op de uitkomst van de juridische procedure inbrengt. 

Beiden krijgen in ruil hiervoor aandelen in deze ‘innengesellschaft’.343  

Een laatste, tekenend voorbeeld werd verschaft door de Burford Group LLC. In een neerlegging van Burford 

Group LLC werd een blik gegund in de mogelijke vormen die dergelijke TPLF-overeenkomsten in de praktijk 

aannamen. Burford Group LLC is een TPLF-aanbieder die TPLF verschaft aan partijen die betrokken zijn in 

commerciële juridische procedures. Burford Group LLC controleert het verloop van de procedure niet, noch 

selecteert zij de advocaten en moet dus gekwalificeerd worden als een ‘passieve TPLF-aanbieder’. Burford 

Group LLC gaf het volgende voorbeeld:344  

Stel dat Burford gecontacteerd wordt door een vennootschap met de vraag om te investeren in een 

juridische procedure. Burford voert een due diligence uit en gaat hiermee akkoord. Concreet wil Burford in 

ruil voor de $ 7 miljoen die zij investeert, als vergoeding 30% van de schadevergoeding. Om dit resultaat te 

bekomen kan Burford: 

 Een voorschot aan de cliënt geven waarbij overeengekomen wordt dat deze enkel terugbetaald zal 

moeten worden gebaseerd op het percentage van de schadevergoeding; 

 30% van de aandelen kopen in de vennootschap voor $ 7 miljoen en minderheidsaandeelhouder 

worden; 

                                                                                                                                                                                                 

336 O.C. MANUEL, “Third Party Litigation Funding: Current State of Affairs and Prospects for Its Further Development in 
Spain”, European Review of Private Law 2014, afl. 22, nr. 3, 458. 

337 O.C. MANUEL, “Third Party Litigation Funding: Current State of Affairs and Prospects for Its Further Development in 
Spain”, European Review of Private Law 2014, afl. 22, nr. 3, 458. 

338 Art. 1699 Burgerlijk Wetboek.  

339 M. TELLER, “La comparaison de l’activité de financier de contentieux avec l’assurance et l’établissement de crédit” 
in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (133) 146-147. 
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 converteerbare obligaties of een aparte klasse aandelen gecreëerd door de vennootschap ten belope 

van 30% van de schadevergoeding kopen voor $7 miljoen; 

 een derivatencontract uitgeven gebaseerd op de uitkomst van het juridische proces; 

 Etc.  

De auteur van deze masterproef is dan ook de mening toegedaan, in het licht van dit laatste voorbeeld, dat 

inderdaad gesteld kan worden dat TPLF vastleggen op één bepaald type overeenkomst, 

hoogstwaarschijnlijk niet wenselijk of mogelijk zal zijn in de praktijk. Als men de TPLF-sector wenst te 

reguleren, hanteert men best een brede kijk en zou de regelgeving betrekking moeten hebben op de 

uiteindelijke bedoeling van de partijen. 

Onder Belgisch recht echter kan wel gesteld worden dat TPLF zeker niet beschouwd kan worden als een 

verzekeringsproduct,345 noch een verbruiklening,346 noch een obligatie.347  

3.3.11.2. Bekendmaking aanwezigheid TPLF-aanbieder 

Zowel in Engeland en Wales als in Australië zien we de evolutie van waar voorheen de bekendmaking niet 

vereist was, dit langzamerhand wel zo wordt. Ook de Europese regelgever lijkt deze mening toegedaan 

afgaand op haar Aanbevelingen.348 

Het bekend maken van de aanwezigheid biedt meerdere voordelen die nog in extenso behandeld zullen 

worden. Zo kunnen eventuele belangenconflicten geïdentificeerd worden alsook verplichtingen tot het 

aanleggen van een zekerheid349  of het betalen van adverse costs. 350 

Naast deze meer procedurele voordelen, speelt er ook een ander element mee. Zo zal blijken in het 

volgende deel, dat de kennis van de aanwezigheid van een TPLF-aanbieder, aanleiding zal geven tot meer 

schikkingen. 351 Hierdoor wordt het rechtssysteem minder zwaar belast en kan eventueel de gerechtelijke 

achterstand afnemen.  

                                                           

345 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Cambridge, 2015, 3. 

346 Art. 1892 Burgerlijk Wetboek. 
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Later, Third Report Department of Business Law and Taxation Monash University, 2014, 13-15 en www.ssrn.com. 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/cpa2005167/s98.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1579487
http://www.austlii.edu.au/au/cases/nsw/NSWCA/2008/148.html
http://www.bailii.org/
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523275
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Een nadeel kan echter zijn dat de bekendmaking een drukmiddel is van de cliënt en de TPLF-aanbieder ten 

aanzien van de tegenpartij. Hierop wordt later dieper ingegaan.352 

De vraag die gesteld kan worden is of de kenbaar making of bekendmaking van de aanwezigheid van een 

TPLF-aanbieder wel nodig is in België. In de ogen van deze auteur zou dit inderdaad moeten gebeuren met 

het oog op de stijging in minnelijke schikkingen en de identificatie van belangenconflicten. 

3.3.11.3. Belangenconflicten 

De advocaat in België heeft de verplichting zijn cliënt bij te staan in alle onafhankelijkheid en het is de cliënt 

die de leiding heeft over de procedure.353  

Door de aanwezigheid van deze bepalingen, kan verondersteld worden dat de rollen van de advocaat, 

cliënt en TPLF-aanbieder strikt gescheiden zullen worden gehouden en zal de Belgische situatie het best 

overeenkomen met de Engelse situatie voor de belangenconflicten354 en zou deze ook in overeenstemming 

zijn met de Europese Aanbevelingen.355 Ten aanzien van de schikking zouden eventueel wel vragen kunnen 

rijzen naar de mogelijke controle die de TPLF-aanbieder hierop zou kunnen uitoefenen. Het is dan ook aan 

te raden dat, net als in het Engelse systeem356 en art. 16 van de Aanbevelingen, dat hieromtrent een 

uitdrukkelijke bepaling ingevoerd wordt in het Belgische recht.  

In Engeland is de uitgewerkte belangenconflictenregeling opgenomen in de Code of Conduct dewelke in 

feite gewoon een neerpenning is van hetgeen in de praktijk de gangbare gang van zaken was. De invoering 

van de vereiste van onafhankelijk advies is om misbruiken te voorkomen door de TPLF-aanbieder ten 

gevolge van informatie-asymmetrie.  

Deze auteur vermoed dat de cliënten die beroep zullen doen op de TPLF-aanbieder voornamelijk KMO’s en 

grote ondernemingen zullen zijn die toegang zullen hebben tot juridisch advies waardoor deze informatie-

asymmetrie voor een groot deel zal verdwijnen. 

Er zou gesteld kunnen worden dat met de invoering van de vordering tot collectief herstel in het Belgische 

rechtssysteem, een uitgebreide belangenconflictenregeling noodzakelijk zal zijn. Men mag echter niet de 

                                                           

352 B. DEFFAINS en C. DESRIEUX, “Les enjeux économiques du financement des contentieux par des tiers” in C. 
KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (19) 24-25. 

353 E. BOYDENS, H. BUYSSENS, V. COIGNIEZ, P. DE JAEGERE, L. KENIS en J. STEVENS, Handboek Deontologie voor de 
advocaat-stagiair 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 77. 

354 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 129 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf; C. HODGES, 
“Self-Regulation (Jackson Report, Code Of Conduct” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, 
Panthéon Assas, 2012, (151) 159. 

355 Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen 
voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het 
EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

356 S. 9.1, 9.2 en 9.3 Code of Conduct.  

http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf


 

 

kenmerken van dit Belgische class action systeem uit het oog verliezen.357 Door de aanwezigheid van een 

groepsvertegenwoordiger358 is de informatie-asymmetrie tussen de cliënt en de TPLF-aanbieder miniem en 

de aanwezigheid van de groepsvertegenwoordiger zal mogelijke belangenconflicten tussen de cliënt en de 

andere leden van de class opheffen.  

Ten gevolge van de Europese Aanbevelingen echter, hoewel deze niet bindend zijn, zou eventueel nog een 

extra verbod moeten ingevoerd worden ten aanzien van de TPLF-aanbieder die een collectieve vordering 

financiert waarbij de tegenpartij een concurrent is van de private derde of de private derde van deze 

tegenpartij afhankelijk is.359 Hoewel de auteur inzake deze problematiek niets uitdrukkelijk terug gevonden 

heeft in de onderzochte rechtsstelsels, is de auteur van mening dat dergelijke verplichting zelf uitgebreid 

zou mogen worden naar niet-class actions. De TPLF-sector gebruiken op dergelijke manier zou het 

vertrouwen in het TPLF-systeem kapot maken en daarmee gepaard de voordelen die de TPLF-sector met 

zich meebrengt tenietdoen.  

Een zeer uitgebreide regeling inzake belangenconflicten zoals deze in Australië bestaat, is volgens deze 

auteur dus (nog) niet nodig.  

Wat wel enige nog aandacht verdient, is de situatie waar de advocaat tegelijkertijd zou optreden in rechte 

voor een bepaalde partij en tegelijkertijd de TPLF-aanbieder is van deze partij. Dan zou het Belgische 

verbod op ‘contingency fees’ kunnen spelen. 

3.3.11.4. Adverse Costs 

In zowel Australië als in Engeland en Wales heeft de rechter de mogelijkheid om de TPLF-aanbieder in 

beperkte gevallen te behandelen als een partij en deze de adverse costs te doen betalen.360  De vraag naar 

Belgisch recht die gesteld moet worden is of dit wel mogelijk is. De TPLF-aanbieder is namelijk geen partij in 

het proces. Dat dit een wenselijke zou zijn, lijkt deze auteur vanzelfsprekend. Indien men wil investeren 

rechtszaken, dient men ook het risico van de adverse costs erbij te nemen.  

Hoe dit onder Belgisch recht aangepakt zou worden, is momenteel onduidelijk en mogelijk zou een 

specifieke regel hieromtrent ingevoerd moeten worden, wat ook het voorstel is van de Europese 

Commissie.361 

                                                           

357 Wet 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts 
procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in 
boek I van het Wetboek van economisch recht, B.S. 29 april 2014.  

358 XVII.39 Wetboek Economisch Recht. 

359 Art. 16, b  

360 S 51 Senior Courts Act 1981; High Court of Justice (Queen’s Bench Division Commercial Court) 15 juni 2011, [2011] 
EWHC 1524 (Comm), 1 en 8 en www.bailii.org; England and Wales Court of Appeal 26 mei 2005, EWCA Civ 655/2005, 
21-22 en http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean.  

361 Art. 13, Aanbevelingen Commissie nr.2013/396/EU, 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb.L. 26 juli 2013, afl. 201, 60. 

http://www.bailii.org/
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html&query=Arkin&method=boolean
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Een beperking van deze opgelegde adverse costs, zoals de in Engeland gekende Arkin-cap en de 

rechtsplegingsvergoeding in België, is niet vereist om een TPLF-sector te ontwikkelen, zoals Australië 

bewijst. 

3.3.11.5. Noodzaak aan voldoende financiële middelen 

De inkomsten behaald uit TPLF zijn ‘lumpy’ te noemen en de termijn die verstrijkt vooraleer de investering 

opbrengt, lang.362 Ook in België, gekend om de gerechtelijke achterstand, zouden hier problemen kunnen 

ontstaan bij een TPLF-aanbieder die niet over voldoende financiële middelen beschikt. Dit zou nefast zijn 

voor zowel de TPLF-aanbieder, de cliënt en de tegenpartij en zou het vertrouwen in de TPLF-sector kunnen 

schaden. 

Het opleggen van een bepaalde verplichting inzake de financiële middelen proportioneel met de door de 

TPLF-aanbieder aangegane financiële verplichtingen, , is dan ook aangewezen volgens deze auteur. 

3.3.12. Class actions 

De class actions werden behandeld in verband met de toepasselijke problematiek. Kort gezegd zijn, in de 

ogen van deze auteur, zijn de Belgische vorderingen tot collectief rechtsherstel momenteel niet interessant 

voor TPLF-aanbieders door de heersende onzekerheid inzake haar toepassingsgebied. Een voordeel van de 

Belgische class action is wel dat er een groepsvertegenwoordiger aangesteld moet worden. Deze 

groepsvertegenwoordiger moet voldoen aan art. XVII.39 Wetboek Economisch recht en hierdoor wordt het 

mogelijke belangenconflict opgeheven tussen een lid-groepsvertegenwoordiger (want niet toegelaten is in 

België) en de rest van de class. 363  

Eens hier meer duidelijkheid over bestaat, ziet deze auteur geen redenen waarom Belgische class actions 

niet interessant zouden zijn voor de TPLF-aanbieder. Daarenboven zijn de problemen inzake 

belangenconflicten ten gevolge van informatie-asymmetrie door het gebruik van de figuur 

groepsvertegenwoordiger praktisch onbestaande. 

HOOFDSTUK 4 Wenselijkheid van TPLF  

3.4.1. Inleiding 

Toen TPLF nog in haar kinderschoenen stond, waren er discussies over de theoretische voor-en nadelen. Na 

enkele decennia ervaring, kunnen sommige van deze beweringen onderbouwd of weerlegd worden. In het 

deel hierna worden de voor-en nadelen opgesomd die voor-en tegenstanders in de loop der jaren geuit 

hebben. Indien mogelijk, worden de meningen onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk. Aangezien 

deze auteur zich toegelegd heeft op het bestuderen van de ontwikkeling van TPLF in Australië, Engeland en 

Wales, blijft de praktische onderbouwing hiertoe beperkt.  

 

                                                           

362 https://www.imf.com.au/docs/default-source/site-documents/annual-report-30-june-2014; 
http://www.hillcrestlitigation.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/HLS-Full-Year-Statutory-Accounts-
2014.pdf.  

363 S. VOET, Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering, Antwerpen, Intersentia, 2012, 143-144. 

https://www.imf.com.au/docs/default-source/site-documents/annual-report-30-june-2014
http://www.hillcrestlitigation.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/HLS-Full-Year-Statutory-Accounts-2014.pdf
http://www.hillcrestlitigation.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/HLS-Full-Year-Statutory-Accounts-2014.pdf


 

 

3.4.2. Voordelen 

3.4.2.1. Toegang tot het recht promoten 

3.4.2.1.1. Theorie 

Verschillende rechtsgeleerden hebben geopperd dat TPLF de toegang tot het recht zou moeten verbeteren. 

Ook de overheid is hierin meegegaan en ten gevolge hiervan heeft TPLF zich lange tijd bijna onbelemmerd 

kunnen ontwikkelen.364 

In de praktijk is gebleken dat er inderdaad een toename is in de toegang tot het recht. TPLF is echter niet 

het antwoord voor het gebrek aan rechtsbijstand voor bepaalde groepen van de bevolking (een 

uitzondering hierop is echter wanneer het om class actions gaat). De TPLF-aanbieders aanvaarden namelijk 

maar geschillen van een bepaalde aard en met een bepaalde monetaire waarde.365  

3.4.2.1.2. Praktijk  

3.4.2.1.2.1. Aard van juridische geschillen 

In Australië werden de pijlen vooral gericht op rechtsvorderingen met betrekking tot het ondernemings-, 

vennootschaps,- en insolventierecht.366 Door de aanwezigheid van class actions echter, is de TPLF-

aanbieder actief in de rechtsgebieden met betrekking tot financiële instrumenten, kartelvorming, financiële 

diensten, productaansprakelijkheid, arbitrage en vorderingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor 

lichamelijke schade op grote schaal omvat.367  

Door de beperkte materie waarop TPLF-aanbieders zich toeleggen, zou het niet verwonderlijk zijn dat een 

stijging waar te nemen is in het aantal rechtszaken met betrekking tot hun specialisatie. Dit werd dan ook 

bevestigd door een empirische studie uitgevoerd door professor Vince Morabito, ten aanzien van class 

actions.368 

In de periode tussen 4 maart 1992 en 3 maart 2003 werden volgende vaststellingen gedaan m.b.t. class 

actions:  

                                                           

364 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 624 en 
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf. 

365 D.S., ABRAMS, en D. CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding”, University 
of Pennsylvania Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1088 en www.ssrn.com; S. ISSACHAROFF en T. EAGLES, “The 
Australian Alternative: A View from Abroad of Recent Developments in Securities Class Actions”, Univ of NSWLJ 2015, 
afl. 38, nr. 1, 179-205 en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500297.  

366 https://www.imf.com.au/about-us/about-us (geconsulteerd op 11 mei 2015); 
http://www.litigationlending.com.au/what-we-do.html (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015);  

367 B. DEFFAINS en C. DESRIEUX, “Les enjeux économiques du financement des contentieux par des tiers” in C. 
KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (19) 27-28; 
https://www.imf.com.au/about-us/about-us (geconsulteerd op 11 mei 2015); 
http://www.litigationlending.com.au/what-we-do.html (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015). 

368 V. MORABITO, An Empirical Study of Australia’s Class Action Regimes, Class Action Facts and Figures – Five Years 
Later, Third Report Department of Business Law and Taxation Monash University, 2014, 10-12 en www.ssrn.com 

http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
http://ssrn.com/abstract=2404483
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500297
https://www.imf.com.au/about-us/about-us
http://www.litigationlending.com.au/what-we-do.html
https://www.imf.com.au/about-us/about-us
http://www.litigationlending.com.au/what-we-do.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523275
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Types of claims Part IVA proceedings 

Product liability claims 26,6% 

Claims by employees 27% 

Claims by persons wishing to reside in Australia 16% 

Claims bij investors (other than shareholders) 6,1% 

Consumer Protection claims 5,5% 

Claims by shareholders 5% 

Claims by borrowers &/or guarantors 3,8% 

Miscellaneous claims 3,3% 

Claims by real estate owners 2,2% 

Claims by franchisees, agents &/or distributors 2,2% 

Claims by lessees 1,6% 

Claims by taxpayers 1,6% 

Claims by alleged victims of cartels 1,1% 

Claims by native title holders 0,5% 

Claims by alleged victims of racial discrimination in non-migration proceedings 0,5% 

(Tabel gebaseerd op tabel van Morabito)369 

In de periode tussen 4 maart 2003 en 3 maart 2014 werden volgende vaststellingen gedaan in class actions: 

Types of Claims Part IVA proceedings 

Claims by investors (other than shareholders) 24,1% 

Claims by shareholders 22,1% 

Consumer Protection Claims 13,4% 

Product liability claims 8% 

Claims by employees 6,7% 

                                                           

369 Deze tabel werd grotendeels overgenomen uit An Empirical Study of Australia’s Class Action Regimes, Class Action 
Facts and Figures – Five Years Later, Third Report Department of Business Law and Taxation Monash University, 2014, 
11 en www.ssrn.com. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523275


 

 

Claims by real estate owners 6% 

Claims by franchisees, agents &/or distributors 5,3% 

Miscellaneous claims 3,3% 

Claims by borrowers &/or guarantors 2,6% 

Claims by alleged victims of racial discrimination 

in non-migration proceedings 

2,6% 

Claims by lessees 2% 

Claims by alleged victims of cartels 2% 

Claims by native title holders 1,3% 

(tabel gebaseerd op tabel Morabito)370 

Uit de cijfers verschaft door professor Morabito kan een duidelijke evolutie onderscheiden worden ten 

aanzien van de rechtsgebieden waarin class actions voorkomen. Met de inburgering van TPLF in Australië 

ten gevolge van de Fostif-uitspraak, valt op te merken dat het percentage van class actions met betrekking 

tot beleggers, aandeelhouders en consumenten toegenomen is. 

Ook in Engeland zien we dat TPLF-aanbieders zich specialiseren. Vooral vorderingen in het insolventierecht, 

ondernemings-en vennootschapsrecht en het intellectueel eigendomsrecht zijn populair.371 Vorderingen in 

het familierecht en rechtszaken met betrekking tot persoonlijk letsel zijn minder interessant voor TPLF-

aanbieders.372 Toch lijkt in Engeland de TPLF-aanbieder een ruimer werkingsveld te hebben dan de 

Australische TPLF-aanbieder.373 Hiervoor werd echter geen verklaring gevonden door deze auteur. 

 

 

 

 

                                                           

370 Deze tabel werd grotendeels overgenomen uit An Empirical Study of Australia’s Class Action Regimes, Class Action 
Facts and Figures – Five Years Later, Third Report Department of Business Law and Taxation Monash University, 2014, 
11-12 en www.ssrn.com. 

371 http://www.calunius.com/faqs.aspx (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015); http://www.therium.com/faqs.htm 
(laatst geconsulteerd op 10 mei 2015); http://woodsfordlitigationfunding.com/content/richer-poorer (laatst 
geconsulteerd op 13 mei 2015). 

372 http://www.redresssolutions.co.uk/ (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015); 
http://www.burfordcapital.com/en/faqs/ (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015).   

373 http://woodsfordlitigationfunding.com/content/richer-poorer (laatst geconsulteerd op 13 mei 2015); 
http://www.litfunding.co.uk/types-of-funding/what-is-litigation-funding.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523275
http://www.calunius.com/faqs.aspx
http://www.therium.com/faqs.htm
http://woodsfordlitigationfunding.com/content/richer-poorer
http://www.redresssolutions.co.uk/
http://www.burfordcapital.com/en/faqs/
http://woodsfordlitigationfunding.com/content/richer-poorer
http://www.litfunding.co.uk/types-of-funding/what-is-litigation-funding
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3.4.2.1.2.2. Drempels 

TPLF aanbieders in Australië hebben drempels op hun websites bekend inzake de minimumwaarde van de 

zaak. In Australië varieerden de gevonden minimumdrempels tussen de AUD$ 1 miljoen en AUD$ 5 

miljoen.374  

Ook in Engeland wordt gewerkt met minimumdrempels. Hier varieerden de drempels tussen £ 0,5 miljoen 

en £ 10 miljoen.375 

Recent in Engeland werd echter een nieuw project, genaamd SPRINT opgestart door Buford in 

samenwerking met TheJudge (een broker)376 om ook de kleinere claims te voorzien van TPLF.377  Door het 

gebruik van ‘after the event’-verzekeringen zou dit economisch haalbaar en interessant moeten zijn.378 

Naast de minimumwaarde van een juridisch geschil, moet in beide systemen daarenboven ook aangetoond 

worden dat de tegenpartij bemiddeld is.379 

3.4.2.1.3. Conclusie 

TPLF geeft dus een verbeterde toegang tot het recht, maar dan vooral voor KMO’s en grote 

ondernemingen.380 Zo investeert men vooral in vorderingen met betrekking tot het ondernemings-, 

vennootschaps- en insolventierecht die een bepaalde minimumdrempel overschrijden.  

Class actions kunnen echter een oplossing vormen voor de beperkingen die TPLF-aanbieders zichzelf 

opgelegd hebben en kunnen ook het werkingsgebied opentrekken. Hierdoor zouden niet enkel KMO’s en 

grote ondernemingen gebruik kunnen maken van TPLF, maar ook de Jan Modaal. TPLF heeft tot gevolg dat 

                                                           

374 https://www.imf.com.au/ (geconsulteerd op 11 mei 2015); http://www.litigationlending.com.au/our-funding-
criteria.html (geconsulteerd op 10 mei 2015); http://www.smallclaimsfund.com.au/ (laatst geconsulteerd op 11 mei 
2015);  

375 http://www.calunius.com/faqs.aspx (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015); http://www.redresssolutions.co.uk/ 
(laatst geconsulteerd op 10 mei 2015); http://woodsfordlitigationfunding.com/litigation (laatst geconsulteerd op 13 
mei 2015); http://www.harbourlitigationfunding.com/faqs (laatst geconsulteerd op 13 mei 2015); 
http://www.burfordcapital.com/en/faqs/ (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015); http://www.litfunding.co.uk/how-we-
can-help-you/information-for-solicitors (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015).  

376 http://www.thejudge.uk/third-party-funding/reasons-to-engage-thejudge-in-arranging-ligitation-funding (laatst 
geconsulteerd op 4 juni 2015); http://www.thejudge.uk/media-resources/videos/litigation-funding-animation (laatst 
geconsulteerd op 4 juni 2015).  

377 http://www.thejudge.uk/news/sprint-burford-capital (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015); 
http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/03/2015-02-10-Burford-Sprint-Release.pdf (laatst 
geconsulteerd op 4 juni 2015).  

378 http://www.thejudge.uk/news/sprint-burford-capital (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015).  

379 U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Third Party Litigation Financing in Australia, 2013, 8 en 
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf. 

380 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 64, 103 en 125 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf. 

https://www.imf.com.au/
http://www.litigationlending.com.au/our-funding-criteria.html
http://www.litigationlending.com.au/our-funding-criteria.html
http://www.smallclaimsfund.com.au/
http://www.calunius.com/faqs.aspx
http://www.redresssolutions.co.uk/
http://woodsfordlitigationfunding.com/litigation
http://www.harbourlitigationfunding.com/faqs
http://www.burfordcapital.com/en/faqs/
http://www.litfunding.co.uk/how-we-can-help-you/information-for-solicitors
http://www.litfunding.co.uk/how-we-can-help-you/information-for-solicitors
http://www.thejudge.uk/media-resources/videos/litigation-funding-animation
http://www.thejudge.uk/news/sprint-burford-capital
http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/03/2015-02-10-Burford-Sprint-Release.pdf
http://www.thejudge.uk/news/sprint-burford-capital
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf


 

 

verschillende rechtsgeschillen voorgekomen die anders nooit het daglicht gezien zouden hebben. Dit is 

vooral duidelijk op het gebied van class actions met betrekking tot aandeelhouders en beleggers.381 

De specialisatie van TPLF-aanbieders heeft nu al tot gevolg dat ondernemingen in toenemende mate 

aansprakelijk worden gehouden in vergelijking met vroeger.382  

Een aandeelhouder/belegger-vriendelijke wetgeving, gecombineerd met de mogelijkheid om class actions 

op te starten en de aanwezigheid van gespecialiseerde TPLF-aanbieders op de markt zijn een succesformule 

als het aankomt op het aankaarten van inbreuken in het ondernemings-, vennootschaps-, en financieel 

recht.383 In een enquête uitgevoerd in 2012 door het advocatenkantoor King & Wood Mallesons, gaven zelf 

30% van de ondervraagde bestuurders aan dat class actions een significante bedreiging vormden.384  

3.4.2.2. Meer rechtszekerheid 

3.4.2.2.1. Theorie 

Aangezien meer partijen toegang krijgen tot het recht, zou ook de hoeveelheid rechtszaken moeten 

toenemen. Door de toename in rechtspraak zou de rechtszekerheid moeten toenemen.385 De aanwezigheid 

van TPLF zou dus moeten leiden tot een efficiëntere werking van het rechtssysteem.  

3.4.2.2.2. Praktijk 

Zoals hierboven werd geanalyseerd, kon vastgesteld worden dat door de aanwezigheid van TPLF-

aanbieders en hun specialisatie, het aantal rechtszaken in het vennootschaps,-ondernemings- en financieel 

recht toenamen. Het besluiten dat in deze rechtsgebieden de aanwezigheid van TPLF-aanbieders een 

positieve invloed zullen hebben op de rechtszekerheid is zeer goed mogelijk. Met betrekking tot het 

onderwerp ‘meer rechtszekerheid’ zijn echter weinig gegevens te vinden. Wel werd in een Australische 

empirische studie vastgesteld dat juridische procedures waarbij een TPLF-aanbieder betrokken was, vaker 

werden geciteerd dan andere, gelijkaardige juridische procedures.386 
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3.4.2.2.3. Conclusie 

Hier kan slechts voorzichtige een conclusie getrokken worden wegens het gebrek aan voldoende bronnen 

en empirisch onderzoek. Uit het voorgaande kan inderdaad afgeleid worden dat er meer rechtszekerheid 

zal zijn. Er moet echter opgemerkt worden dat de TPLF-aanbieders commerciële entiteiten zijn die een 

uitgebreide due diligence uitvoeren voor er beslist wordt te investeren in een rechtszaak. Het lijkt deze 

auteur dan ook goed mogelijk dat veel rechtsvorderingen zullen afgewezen worden wegens te grote 

onzekerheid met betrekking tot de uitkomst van de rechtszaak.  

3.4.2.3. Leveling the playing field 

3.4.2.3.1. Theorie 

Ook wel David vs. Goliath genoemd in het TPLF-milieu. ‘Leveling the playing field’ houdt in dat een cliënt 

die initieel in een zwakkere positie stond, door de betrokkenheid van de TPLF-aanbieder sterker zal staan. 

Niet alleen zal de tegenpartij beseffen dat ‘David’ financieel de gebruikelijke bluftechnieken, het opdrijven 

van de kosten door het aanstellen van dure deskundigen zal kunnen opvangen, maar ook wordt het signaal 

gegeven aan de tegenpartij dat een objectieve partij, de TPLF-aanbieder, die een verregaande ‘due 

diligence’ uitvoerde, het interessant vond te investeren.387 

3.4.2.3.2. Praktijk 

In de praktijk is gebleken, door de aanwezigheid van de drempels en de beperking in de aard van de 

rechtsvorderingen die aanvaard werden, dat niet noodzakelijk de ‘David’ vertegenwoordigd zal worden die 

de overheid voor ogen had in het licht van de ‘access to justice’ . 

Dit betekent echter niet dat er geen ‘leveling of the playing field’ heeft plaatsgevonden. Uit de gegevens 

verstrekt door TPLF-aanbieders, doen KMO’s vaak beroep op TPLF-aanbieders en ook als een goed werkend 

class action systeem aanwezig is, kan dit aangewend worden door en voor de consumenten. 

3.4.2.3.3. Conclusie 

Er kan voorzichtig gesteld worden dat er ‘leveling of te playing field’ aanwezig is. Een noodzakelijke 

voorwaarde hiervoor is dat TPLF-aanbieders KMO’s steunen tegen grote internationale bedrijven en dat 

een class action systeem aanwezig is.  

3.4.2.4. Meer schikkingen 

3.4.2.4.1. Theorie 

Een eerste vereiste voor de toename in schikkingen, is dat de tegenpartij op de hoogte is van de 

aanwezigheid van een TPLF-aanbieder. Deze problematiek werd reeds uitvoering behandeld in deze 

masterproef en de conclusie kon getrokken worden dat de bekendmaking van de TPLF-aanbieder vaker 

voorkomt dan dat deze niet werd bekend gemaakt. 
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De reden voor deze toename in schikkingen zou zijn omdat de tegenpartij zich bewust is van het feit dat 

een objectieve partij de kans op succes hoog inschat en daarenboven dat het aanwenden van 

bluftechnieken en een kostenoorlog voeren geen optie zullen zijn. Deze twee factoren samengenomen, 

kunnen ervoor zorgen dat de kans op een schikking toeneemt.388 

3.4.2.4.2. Praktijk 

Ten aanzien van Australische class actions werd empirisch onderzoek verricht waaruit bleek dat het 

percentage van schikkingen veel hoger ligt dan vroeger. De schikkingen zijn namelijk gestegen van 40% naar 

56%. Dit verschil zou volgens hem een gevolg kunnen zijn van de aanwezigheid van een TPLF-aanbieder op 

de markt en wel omwille van bovengenoemde redenen.389  

In Engeland en Wales werd ook onderzocht welke invloed TPLF had op schikkingen. Uit de ondervraging van 

een 25-tal vertegenwoordigers van de TPLF-sector met betrekking tot deze problematiek, bleek dat zij van 

oordeel waren dat de aanwezigheid van een TPLF-aanbieder, schikkingen in de hand werkte. Hiervoor 

werden de 2 redenen als verklaring van dit fenomeen gegeven.390 

3.4.2.4.3. Conclusie 

Zoals reeds vermeld, moet de aanwezigheid van de TPLF-aanbieder bekend zijn om een invloed op het 

percentage schikkingen uit te kunnen oefenen.  

Zowel in Australië en Engeland werd aangegeven dat er een toename was van minnelijke schikkingen. 

Hoewel dit natuurlijk niet bijdraagt tot de rechtszekerheid, brengt het stijgend aantal minnelijke 

schikkingen als positief gevolg met zich mee dat het rechtssysteem minder belast wordt.  

De toename van de schikkingen kan toegeschreven worden aan verschillende factoren. Zo zal er een 

‘leveling the playing field’ plaatsvinden alsook wordt een signaal gegeven aan de tegenpartij dat men over 

een sterke zaak beschikt.391  

3.4.2.5. Minder kansloze rechtszaken 

3.4.2.5.1. Theorie 

De aanwezigheid van een TPLF-aanbieder zou een positieve invloed moeten hebben op de hoeveelheid 

kansloze rechtszaken die voor de rechter gebracht worden.  
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3.4.2.6. Praktijk 

Een kort overzicht van online beschikbare gegevens van Australische TPLF-aanbieders lijkt aan te tonen dat 

de succes-ratio van TPLF-aanbieders hoog ligt: 

 IMF Bentham Ltd. had op 30 juni 2014 in totaal 159 rechtsvorderingen/rechtsprocedures 

aangenomen. Daarvan werden er slechts 6 verloren en trok IMF Bentham Ltd. zich terug uit 35 

procedures;392 

 LCM Litigation Fund Pty verkondigde op 31 mei 2014 dat van de in totaal 175 aangenomen 

rechtsvorderingen, er 154 inkomsten opgeleverd hadden, 8 verloren waren en zij zich teruggetrokken 

uit 13 rechtsprocedures;393 en 

 Litigation Lending Services zegt slechts 4% van de aangenomen rechtsvorderingen verloren te 

hebben.394 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat Australische TPLF-aanbieders enkel rechtszaken met een grote kans 

op succes aannemen. Ook in Engeland en Wales werd geen bewijs gevonden dat er een toename was van 

kansloze rechtszaken met de opkomst van TPLF-aanbieders.395 

3.4.2.6.1. Conclusie  

De verklaring hiervoor is te vinden in de aanwezigheid van de uitgebreide ‘due diligence’396 die de TPLF-

aanbieder zal uitvoeren. TPLF-aanbieders zijn namelijk commerciële actoren en roekeloos procederen zou 

voor hen, vooral in een systeem met adverse costs, een te groot risico met zich meebrengen.397 Een tweede 

mogelijk gevolg manifesteert zich bij de afgewezen cliënt. De cliënt weet dat de TPLF-aanbieder een due 

diligence gedaan heeft en op basis hiervan de kans op succes laag heeft ingeschat. Het risico dat de niet-

aanvaarde cliënt zelf een juridische procedure zal opstarten, mocht hij de nodige financiële middelen 

vinden, vermindert hierdoor.398 Van dit tweede gevolg kon deze auteur geen gegevens vinden om dit te 

ondersteunen. 
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3.4.3. Nadelen 

3.4.3.1. Toename in duur, kosten en complexiteit van juridische procedures 

3.4.3.1.1. Theorie 

Tegenstanders van TPLF vreesden dat door de aanwezigheid van TPLF de grootte, complexiteit en duur van 

de rechtsprocedures zou toenemen. Als onderbouwing van dit argument, werd gewezen op het feit dat in 

de financieringsovereenkomst vaak overeengekomen werd dat hoe langer de procedure aansleept, hoe 

groter het percentage van de TPLF aanbieder zou zijn. 399 Daarenboven zouden TPLF aanbieders ook een zo 

groot mogelijke class samen proberen te stellen waardoor de duur, de kost en de complexiteit van 

juridische procedures zou toenemen.400 

Deze veronderstelling lijkt echter niet onderbouwd te worden door de praktijk. 

3.4.3.1.2. Praktijk 

De empirische studie uitgevoerd door David S. Abrams en Daniel L. Chen in Australië op basis van data 

afkomstig van IMF Bentham Limited (meer dan 50% van de Australische TPLF-markt in handen), de 

Australian Report of the Government en LexisNexis, concludeerde dat:401  

 “…litigation funders appear to have an impact on the functioning of courts. States that have a greater 

litigation funding presence experience a greater backlog in courts, fewer finalizations, and a lower 

clearance rate. This is also reflected in court expenditures, which increase with greater litigation 

funding.” 

Deze studie wordt echter bekritiseerd en er volgt uit een andere empirische studie dat het percentage aan 

schikkingen veel hoger ligt en dat daarenboven de duur van class actions waarbij geen TPLF-aanbieder 

betrokken was ongeveer gelijk was aan de duur van een class action waarbij wel een TPLF-aanbieder 

betrokken was.  

Daarnaast werd ook vastgesteld in Australië dat de class actions waarbij een TPLF-aanbieder betrokken 

was, vaak groter waren in omvang en waarde dan deze waar geen TPLF-aanbieder bij betrokken waren.402 
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Ook in Engeland en Wales blijken TPLF-aanbieders er zoveel mogelijk naar te streven om de kosten zo laag 

mogelijk te houden en de efficiëntie en snelheid waarmee de juridische procedure afgehandeld wordt te 

promoten.403  

3.4.3.1.3. Conclusie 

Het beweren dat door de aanwezigheid van TPLF-aanbieders op de markt ook de duur toeneemt van 

juridische procedures, is blijkbaar incorrect.404 

De TPLF-aanbieder alsook de cliënt zullen een mooie winst wensen te behalen. Men zal dus proberen de 

kosten zoveel mogelijk te drukken. Door het feit dat de TPLF-aanbieder een ‘repeat player’ is met veel 

ervaring, is hij hiertoe in staat 405  met als logisch gevolg een meer kostefficiënte aanpak van 

rechtsgeschillen.406 Er werd echter ook in deze context geopperd dat juist het tegenovergestelde het geval 

zou zijn. Dat namelijk de TPLF-aanbieders zich niets zouden aantrekken van de te betalen erelonen aan de 

advocaten aangezien het uiteindelijk toch de cliënt is die de kosten zal dragen.407  

Ook werd vastgesteld dat class actions waarbij een TPLF-aanbieder betrokken was vaak groter waren in 

omvang en waarde. De vraag kan echter gesteld worden of dit een negatief gegeven is. Wat uit deze 

vaststelling te concluderen valt is dat met de toename in grootte en de waarde van de class actions, ook 

meer cliënten toegang krijgen tot het recht.  

Ook de bewering dat duur van de procedures zou toenemen onder invloed van de TPLF-aanbieders, lijkt 

weerlegd. TPLF-aanbieders zullen er namelijk geen voordeel uit halen dat de procedure blijft aanslepen. 

Hoewel inderdaad gevraagd kan worden om een hoger percentage als er hoger beroep wordt ingesteld, is 

dit volgens deze auteur slechts een logisch gevolg van het feit dat met een hoger beroep, extra kosten 

samengaan die niet ingecalculeerd werden bij de eerste due diligence. 408  

3.4.3.2. Roekeloos procederen 

Roekeloos procederen is een nadeel dat door meerdere tegenstanders wordt vermeld.409  
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Sommige auteurs  zijn van mening dat door de gediversifieerde portefeuille van TPLF-aanbieders aan 

rechtszaken, men sneller in een rechtszaak zal investeren hoewel de verwachtingen op winst klein zijn.410 

Deze beschuldiging van ‘roekeloos procederen’ lijkt in de praktijk echter eerder onwaarschijnlijk als we ons 

baseren op gegevens en cijfers voorzien door sommige Australische TPLF-aanbieders die reeds hierboven 

besproken werden.411  

3.4.3.3. Belangenconflicten 

De problematiek van de belangenconflicten werd reeds extensief behandeld in deze masterproef. 

3.4.3.4. Druk op de tegenpartij 

3.4.3.4.1. Theorie 

De aanwezigheid van een TPLF aanbieder kan bij de tegenpartij leiden tot onzekerheid over een positieve 

uitkomst en zij zal eventueel terughoudend zijn om het rechtsgeschil voor een rechtbank uit te vechten 

terwijl zij toch over een sterke zaak beschikt of de TPLF-aanbieder zal zich opstellen als Goliath en misbruik 

maken van haar toegang tot financiële middelen.412  

3.4.3.4.2. Praktijk 

Informatie over deze problematiek met betrekking tot TPLF werd in de praktijk niet gevonden door deze 

auteur.  

Wel heeft de Europese Commissie in haar Aanbevelingen hieromtrent iets ingevoegd. In art. 16 kan men 

namelijk lezen dat de class action geschorst kan worden wanneer blijkt dat een collectieve vordering 

gefinancierd wordt waarbij de tegenpartij een concurrent is van de TPLF-aanbieder of de TPLF-aanbieder 

afhankelijk is van deze tegenpartij.  

3.4.3.4.3. Conclusie 

Een vaststelling maken dat inderdaad, de aanwezigheid van de TPLF-aanbieder overdreven druk zou 

zetten op de tegenpartij, kan in het licht van de gevonden gegevens niet sterk gemaakt worden. 

Dat dit mogelijk is, lijkt de auteur vanzelfsprekend. Het is dan ook aan de rechtbank of wetgever om dit 

in de mate van het mogelijke te voorkomen. De Aanbeveling van de Europese Commissie is volgens deze 

auteur een stap in de goede richting. 

 

                                                                                                                                                                                                 
Reform, Third Party Litigation Financing in Australia, 2013, 2 en 
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf. 

410 Productivity Commission 2014, Access to Justice Arrangements, Inquiry Report No. 72 Canberra, 2014, 617 en 
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf. 

411 J. KALAJDZIC, P. CAHSMAN en A. LONGMOORE, “Justice for profit: a comparative analysis of Australian, Canadian and 
U.S. Third Party Litigation Funding”, American Journal of Comparative Law 2013, afl. 61, 105-106 en 
www.westlaw.com.  

412 B. DEFFAINS en C. DESRIEUX, “Les enjeux économiques du financement des contentieux par des tiers” in C. 
KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (19) 24-25. 

http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/145406/access-justice-volume2.pdf
http://www.westlaw.com./


67 

 

3.4.3.5. Weinig sociale waarde 

3.4.3.5.1. Theorie 

Volgens tegenstanders zouden de vorderingen ondersteund door TPLF-aanbieders te weinig sociale waarde 

hebben. Vooral als in aanmerking genomen wordt dat door TPLF de gerechtelijke achterstand en de kosten 

die samengaan met een juridische procedure toenemen, wat echter reeds weerlegd werd in deze 

masterproef.413  

3.4.3.5.2. Praktijk 

Zoals werd besproken in het onderdeel toegang tot het recht, zijn de rechtsvorderingen waarin een TPLF-

aanbieder wenst te investeren beperkt aangezien men met de volgende factoren rekening houdt: 414 

 De waarde van de rechtsvordering; 

 Valt het binnen de door hen gefinancierde rechtsgebied (handelsrecht, vennootschapsrecht, etc.) 

 Kans op winst; en 

 Recht op financiële tegemoetkoming van de tegenpartij415 

Door deze beperking, is het inderdaad zeer onwaarschijnlijk dat geïnvesteerd zal worden in een 

rechtsvordering met betrekking tot het familierecht of een individuele rechtsvordering voor persoonlijke 

letsels. 

Class actions komen aan deze verzuchtingen toch gedeeltelijk tegemoet. Zo steunt de Australische TPLF-

aanbieder IMF Bentham Limited een juridische procedure tegen een credit rating agency omdat deze kleine 

investeerders zou hebben benadeeld.416 

Ook zijn in Australia momenteel de zogenaamde bank-class actions aan de gang. Dit zijn class actions, 

ondersteund door IMF Bentham Limited, waarbij aangevoerd wordt dat de ‘fees’ aangerekend door banken 

aan consumenten over de laatste 6 jaar in strijd waren met de wet en terugbetaald dienen te worden. In 

deze class actions zijn meer dan 150.000 leden betrokken. Momenteel is het nog afwachten hoe de 

Australische rechtbanken hierover zullen beslissen.417 Er kan gezegd worden dat dergelijke rechtszaken 

weinig sociale waarde hebben per consument, maar globaal gezien gaat het om miljoenen die banken zich 

toegeëigend zouden hebben zonder rechtsgrond en zullen dergelijke rechtszaken ertoe leiden dat de 

consument beter beschermd wordt.  

                                                           

413 D.S., ABRAMS, en D. CHEN, “A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding”, University 
of Pennsylvania Journal of Business Law 2013, afl. 15, nr. 5, 1080 en www.ssrn.com.  

414 U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Third Party Litigation Financing in Australia, 2013, 7 en 
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf. 

415 S. MENETREY, “L’incidence devant les juridictions nationales” in C. KESSEDJIAN (ed.), Le financement de contentieux 
par un tiers, Panthéon-Assas, 2012, (75) 79-80.  

416 V. SHANNON, “Recent Developments in Third-Party Funding”, Journal of International Arbitration 2013, afl. 30, nr. 4, 
452.  

417 http://www.financialredress.com.au/ (laatst geconsulteerd op 5 juni 2015).  

http://ssrn.com/abstract=2404483
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/TPLF_in_Australia_page_web.pdf
http://www.financialredress.com.au/


 

 

 

3.4.3.5.3. Conclusie 

Door de specialisatie van de TPLF-aanbieders en de minimumdrempels, is de ‘sociale waarde pur sang’ 

beperkt. Met de ‘sociale waarde pur sang’ bedoelt deze auteur de juridische conflicten in het familierecht 

en eventueel interessante vorderingen maar van te lage waarde. Een oplossing hiervoor is momenteel niet 

aanwezig. Wel kan gesteld worden dat de aanwezigheid van een goed functionerend class action systeem 

het werkingsveld van TPLF-aanbieders opentrekt naar rechtsvorderingen die individueel anders nooit in 

aanmerking gekomen zouden zijn.  

Hoewel class actions een positieve impact hebben ten aanzien van de toegang tot het recht voor 

bijvoorbeeld consumenten, moet toch een opmerking in deze context geplaatst worden. Naar het 

voorbeeld in Australië, met de bank-fee class actions, kan de vraag gesteld worden of de vergoeding van de 

TPLF-aanbieder niet beperkt zou moeten worden. Hoe de rechterlijke macht hiermee uiteindelijk zal 

omgaan en hoe de markt hierop zal reageren, kan momenteel nog niet gezegd worden maar zal in de 

komende jaren zeker nog een heleboel aandacht krijgen.  

3.4.4. Gevolgtrekking voor België 

Er waren vooral gegevens beschikbaar van het Australische rechtssysteem waar class actions reeds 

ingeburgerd zijn.  

De vraag of de voordelen in België zo uitgesproken zullen zijn als in Australië het geval is, is de vraag. Wel 

meent deze auteur dat de mogelijke voordelen voor het Belgische rechtssystemen meer gewicht in de 

schaal leggen dan de nadelen. 

DEEL 4 FINANCIERING EN STRUCTUUR TPLF-AANBIEDER 

In dit onderdeel wordt de structuur en bijgevolg de regelgeving besproken waar TPLF-aanbieders aan 

onderworpen zijn. Een puur theoretische uiteenzetting had in de ogen van deze auteur geen zin, en daarom 

werd eerste de markt van TPLF-aanbieders in het Verengd Koninkrijk onderzocht. Aan de hand hiervan 

komen hopelijk enkele basiskenmerken naar voor die zullen helpen de TPLF-aanbieders te plaatsen in de 

Europese en Belgische regelgeving. 

In het licht van deze masterproef werd contact opgenomen met enkele van deze aanbieders. Spijtig genoeg 

kwamen hier geen bruikbare feiten aan het licht, dus moest gewerkt worden met informatie die 

beschikbaar was op de websites van de TPLF-aanbieders zelf, de website van de FCA en enkele papers. 

Momenteel zijn redelijk wat TPLF-aanbieders actief op de Engelse markt en dit aantal lijkt enkel maar te 

stijgen. Momenteel zouden ongeveer zestien TPLF-aanbieders actief zijn in het Verenigde Koninkrijk.418 

Naast deze misschien ‘klassieke’ TPLF-aanbieders, deden ook hedge funds, family offices, verzekeraars (vb. 

                                                           

418 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 577. 
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Allianz) en financiële instituties aan TPLF.419 Enkele voorbeelden hiervan zijn Credit Suisse, Deutsche Bank 

en de hedge funds Alchemy en Elliott.420 Aangezien zij handelen in de ‘obscuriteit’ zijn echter weinig tot 

geen gegevens van deze bekend.  

HOOFDSTUK 1 Vormgeving financiering TPLF-aanbieders aanwezig in het 

Verenigd Koninkrijk 

Voor we dieper ingaan op enkele TPLF-aanbieders die actief zijn op de Engelse markt, wordt eerst bekeken 

hoe TPLF-aanbieder precies gedefinieerd wordt onder het Engelse recht. 

4.1.1. Definitie TPLF-aanbieder in Engeland 

De TPLF-sector definieert een TPLF-aanbieder in section 2 van de Code of Conduct als: 

 een entiteit die directe toegang en controle heeft over fondsen, inclusief in een 

moederonderneming/ dochteronderneming (‘Funder’s Subsidiary’); of  

 de exclusieve investeringsadviseur van een entiteit of entiteiten die directe toegang en controle 

hebben over fondsen, inclusief in een moederonderneming/dochteronderneming (‘Associated 

Entity’).  

De ‘Funder’s Subsidiary’ of de ‘Associated Entity’ zijn zelf geen lid van de ALF.421 Aangezien deze geen lid 

zijn van de ALF vallen zij ook niet onder de verplichtingen opgenomen in de Code of Conduct. Dit wordt 

echter opgevangen door section 4 van de Code of Conduct waarin gesteld wordt de TPLF-aanbieder de 

aansprakelijk aanvaardt voor het naleven van de Code of Conduct door de ‘Funder’s Subsidiary’ of de 

‘Associated Entity’.422  

4.1.2. Praktijk 

In dit deel wordt de Engelse markt onderzocht en worden de actoren actief in TPLF geïdentificeerd. 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van de websites van de TPLF-aanbieders zelf, verschillende 

overheidswebsites en enkele papers.  

Door het gebrek aan allesomvattende documentatie ten aanzien van sommige TPLF-aanbieders en het feit 

dat geen bruikbare informatie verkregen werd uit de ondervraging van deze TPLF-aanbieders, wenst de 

auteur te benadrukken dat dit een analyse is die opgesteld werd onder voorbehoud van eventuele 

interpretatiefouten. 

 

                                                           

419 C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 
410. 

420 C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 
413. 

421 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 576. 

422 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 576. 



 

 

4.1.2.1. Calunius Capital LLP 

Calunius Capital LLP is een ‘Limited Liability Partnership’ en geïncorporeerd in het Verenigd Koninkrijk.423 

Calunius Capital LLP is de exclusieve beleggingsadviseur van Calunius Litigation Risk Fund LP en Calunius 

Litigation Risk Fund 2 LP424 (2 Limited Partnerships425 onder Guernsey-wetgeving.426).427 De partners in de 

fondsen zijn vooral grote institutionele investeerders.428 Aangezien Calunius Capital LLP beleggingsadvies 

geeft, wordt Calunius Capital LLP gekwalificeerd als een Investment Adviser429 Hierdoor is Calunius Capital 

LLP ook onderworpen aan de Financial Services and Markets Act 2000.430  

4.1.2.2. Harbour Litigation Funding Ltd. 

Harbour Litigation Funding Ltd is een Private Limited Company431 en is geautoriseerd door de FCA (Financial 

Conduct Authority)432 en wordt geleid met inachtneming van de FCA-standaarden.433 Harbour Litigation 

Funding Limited is de exclusieve investeringsadviseur van Harbour Litigation Investment Fund L.P., Harbour 

Fund II L.P. en Harbour Fund III L.P die gevestigd zijn op de Kaaimaneilanden.434 Het zijn deze ‘funds’ die de 

investeringsbeslissingen nemen en TPLF-overeenkomsten afsluiten.435  

                                                           

423 http://wck2.companieshouse.gov.uk//compdetails (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015).  

424 http://www.gfsc.gg/Investment/Regulated-Entities/Pages/Regulated-
Details.aspx?GFSCRef=2246236&division=Banking&subdivision=Closed%20Ended%20Scheme%20(Authorised)&ItemSt
atus=Active.  

425https://www.greg.gg/webCompSearchDetails.aspx?id=2AETZdQtB/g=&r=2&crn=&cn=Calunius&rad=StartsWith&ck
=False; 
https://www.greg.gg/webCompSearchDetails.aspx?id=alj3oPaknSw=&r=2&crn=&cn=Calunius&rad=StartsWith&ck=Fal
se (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015).  

426 The Limited Partnerships (Guernsey) Law 1995.  

427 http://www.calunius.com/ (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015).  

428 http://www.litigationfutures.com/news/calunius-secures-extra-50m-invest-litigation-arbitration (laatst 
geconsulteerd op 10 mei 2015).  

429 Section 2.2 Code of Conduct. 

430 Section 424A,(1) Financial Services and Markets Act 2000 j° Art. 4,1.1),2) en 4) Directive 2004/39/EC j° Annex I, 
Section A,(5) Directive 2004/39/EC.  

431 Section 3 en 4 Companies Act 2006; http://wck2.companieshouse.gov.uk//compdetails (laatst geconsulteerd op 10 
mei 2015). 

432 http://www.fsa.gov.uk/register/firmBasicDetails.do?sid=212771. 

433 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 81 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf; 

http://www.fsa.gov.uk/register/firmRegulator.do?sid=212771 (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015). 

434 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1493031/000149303110000002/xslFormDX01/primary_doc.xml.  

435 http://www.harbourlitigationfunding.com/how-funding-works (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015); 
http://www.harbourlitigationfunding.com/investors  (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015); 

http://wck2.companieshouse.gov.uk/compdetails
http://www.gfsc.gg/Investment/Regulated-Entities/Pages/Regulated-Details.aspx?GFSCRef=2246236&division=Banking&subdivision=Closed%20Ended%20Scheme%20(Authorised)&ItemStatus=Active
http://www.gfsc.gg/Investment/Regulated-Entities/Pages/Regulated-Details.aspx?GFSCRef=2246236&division=Banking&subdivision=Closed%20Ended%20Scheme%20(Authorised)&ItemStatus=Active
http://www.gfsc.gg/Investment/Regulated-Entities/Pages/Regulated-Details.aspx?GFSCRef=2246236&division=Banking&subdivision=Closed%20Ended%20Scheme%20(Authorised)&ItemStatus=Active
https://www.greg.gg/webCompSearchDetails.aspx?id=2AETZdQtB/g=&r=2&crn=&cn=Calunius&rad=StartsWith&ck=False
https://www.greg.gg/webCompSearchDetails.aspx?id=2AETZdQtB/g=&r=2&crn=&cn=Calunius&rad=StartsWith&ck=False
https://www.greg.gg/webCompSearchDetails.aspx?id=alj3oPaknSw=&r=2&crn=&cn=Calunius&rad=StartsWith&ck=False
https://www.greg.gg/webCompSearchDetails.aspx?id=alj3oPaknSw=&r=2&crn=&cn=Calunius&rad=StartsWith&ck=False
http://www.calunius.com/
http://www.litigationfutures.com/news/calunius-secures-extra-50m-invest-litigation-arbitration
file:///C:/Users/Julie/Documents/alles/thesis/Section%203%20en%204%20Companies%20Act%202006;%20http:/wck2.companieshouse.gov.uk/compdetails
http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf
http://www.fsa.gov.uk/register/firmRegulator.do?sid=212771
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1493031/000149303110000002/xslFormDX01/primary_doc.xml
http://www.harbourlitigationfunding.com/how-funding-works
http://www.harbourlitigationfunding.com/investors
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4.1.2.3. Therium Capital Management Limited 

Therium Capital Management Limited is een Private Limited Company.436 (Via de creatie van een Jersey-

incorporated cell company en de creatie van Therium Group Holdings Limited, is Therium Capital 

Management Limited nu dochter van Therium Group Holdings met 50% van de aandelen.)437 Therium 

wordt financieel gesteund door Hedge Funds.438 Therium Jersey Limited is een unclassified expert collective 

investment Fund naar Jersey recht.439 

4.1.2.4. Redress Solutions PLC  

Redress Solutions PLC is een Public Limited Company dat in eigendom is van ‘family offices’.440 Deze ‘family 

offices’ zijn hoogstwaarschijnlijk Family Investment Offices. De bestaansreden van deze is om de rijkdom 

van families uitgezonderd persoonlijke activa, te investeren met het oog op generen van ‘return on 

investment’.441  

4.1.2.5. Vannin Capital PCC PLC 

Vannin Capital PCC PLC is een ‘company limited by shares’ dat geïncorporeerd is in het Isle of Man als een 

‘Protected Cell Company’.442 Vannin Capital is erg actief in Engeland en Wales.443 Wel interessant is het om 

op te merken dat Bramden Investments in 2011 20 miljoen hierin geïnvesteerd heeft.444 In minder dan 3 

jaar is Vannin Capital werelds grootste private equity-onderbouwde TPLF aanbieder.445 Vannin Capital 

                                                                                                                                                                                                 
http://www.harbourlitigationfunding.com/faqs (laatst geconsulteerd op 13 mei 2015); 
http://www.harbourlitigationfunding.com/contact (laatst geconsulteerd op 5 augustus 2015). 

436 http://wck2.companieshouse.gov.uk//compdetails (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015).  

437http://www.mishcon.com/news/firm_news/mishcon_de_reya_advises_therium_capital_management_limited_the
rium_on_200_million_fundraising_05_2015 (laatst geconsulteerd op 12 mei 2015); 
http://www.cityoflondongroup.com/pressreleases/Final%20Announcement%202012.pdf (laatst consulteerd op 12 
mei 2015); http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12335084.html 
(laatst geconsulteerd op 12 mei 2015).  

438 R. JACKSON, Review of Civil Litigation Costs, Preliminary Report Civil Justice Council, 2009, v. 1, 161 en 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf.  

439 S. 1.1.1 Jersey Expert Fund Guide; http://www.jerseyfsc.org/funds_securities_issues/regulated_entities/; 
https://www.jerseyfsc.org/funds_securities_issues/regulated_entities/funds_list.asp.  

440 Section 3 en 4 Companies Act 2006; http://wck2.companieshouse.gov.uk//compdetails (laatst geconsulteerd op 13 
mei 2015); C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, 
nr. 3, 413. 

441 R. JOYNT, “What is a family office and why do high net worth individuals want one”, Private Client Business 2014, 
afl. 5, 243-244; C. MARTOUGIN, “The alternative investment fund manager directive”, Euredia 2011, afl. 3, 351. 

442 S. 115 (1) Companies Act 2006 (Treasury of the Isle of Man).  

443 https://www.bramden.com/ (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015).  

444 K. CHELLEL, “Litigation Funding attracts PE interest”, Financial News 13 juni 2011 en 
http://www.efinancialnews.com/story/2011-06-13/bramden-backs-vannin-capital-litigation-
fund?ea9c8a2de0ee111045601ab04d673622.  

445 https://www.bramden.com/ (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015).  

http://www.harbourlitigationfunding.com/faqs
http://www.harbourlitigationfunding.com/contact
http://wck2.companieshouse.gov.uk/compdetails
http://www.mishcon.com/news/firm_news/mishcon_de_reya_advises_therium_capital_management_limited_therium_on_200_million_fundraising_05_2015
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http://www.cityoflondongroup.com/pressreleases/Final%20Announcement%202012.pdf
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12335084.html
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol1-low.pdf
http://www.jerseyfsc.org/funds_securities_issues/regulated_entities/
https://www.jerseyfsc.org/funds_securities_issues/regulated_entities/funds_list.asp
http://wck2.companieshouse.gov.uk/compdetails
https://www.bramden.com/
http://www.efinancialnews.com/story/2011-06-13/bramden-backs-vannin-capital-litigation-fund?ea9c8a2de0ee111045601ab04d673622
http://www.efinancialnews.com/story/2011-06-13/bramden-backs-vannin-capital-litigation-fund?ea9c8a2de0ee111045601ab04d673622
https://www.bramden.com/


 

 

aanvaard zaken waar men vermoed dat de uitgekeerde som minimaal £5 miljoen tot meer dan £1 miljard 

zal bedragen.446 

4.1.2.6. Woodsford Litigation Funding Limited 

Woodsford Litigation Funding Limited Is een private Limited Company.447 Over Woodsford Litigation 

Funding Limited was niet veel informative terug te vinden, wel zeggen zij op hun website geen “hedge fund 

out to make a quick turn” te zijn. 

4.1.2.7. Burford Capital PLC 

Burford Capital PLC is een ‘Public Limited Company’,448 is geïncorporeerd in Engeland, valt onder de 

Companies Act 2006, maakt deel uit van een complexe groepsstructuur449 en is een special purpose vehicle 

met als opdracht het ophalen van geld en dit uit te lenen aan de groep.450 Burford Capital (UK) Limited is 

een Private Limited Company dat investeringsadvies verleent aan de andere entiteiten in de groep en 

onder de bevoegdheid valt van de FCA,451 net als Calunius. 

Burford Capital Limited is een beleggingsfonds dat investeert in commerciële rechtsgeschillen en is 

gevestigd in Guernsey en genoteerd op de AIM London Stock Exchange. Burford Group Limited is de 

investeringsadviseur van Burford Capital. Burford Group Limited is vergund en gereguleerd door de 

Guernsey Financial Services Commission.452  

4.1.2.8. Commercial Litigation Funding Limited 

LitFUND PCC is een in Jersey gedomicilieerd ‘protective cell’ dochter’company’ van de ‘Access to Justice 

Group Limited', de holdingmaatschappij van Commercial Litigation Funding Limited.453 Het LitFUND PCC 

                                                           

446 https://www.bramden.com/ (laatst geconsulteerd op 4 juni 2015).  

447 http://wck2.companieshouse.gov.uk//compdetails.  

448 Prospectus 21 juli 2014 Burford Capital PLC, 32 en http://www.londonstockexchange.com/prices-and-
markets/retail-bonds/newrecent/bud1-2022prospectus.pdf; http://wck2.companieshouse.gov.uk//compdetails.  

449 Prospectus 21 juli 2014 Burford Capital PLC, 32 en http://www.londonstockexchange.com/prices-and-
markets/retail-bonds/newrecent/bud1-2022prospectus.pdf.  

450 Prospectus 21 juli 2014 Burford Capital PLC, 53-54 en http://www.londonstockexchange.com/prices-and-
markets/retail-bonds/newrecent/bud1-2022prospectus.pdf. 

451 Prospectus 21 juli 2014 Burford Capital PLC, 57 en http://www.londonstockexchange.com/prices-and-
markets/retail-bonds/newrecent/bud1-2022prospectus.pdf. 

452 J.T. MOLOT, C. BOGART en G. HAZARD, Third Party Litigation Funding: Pros, Cons and How it Works, submission of 
Burford Group LLC on the Working Group’s Issue Paper Concerning Alternative Litigation Financing voor het American 
Law Institute Continuing Legal Education New York, 2012, 9p. en www.westlaw.com.  

453 http://www.litfunding.co.uk/component/content/article/46/102-information-for-investors (laatst geconsulteerd 
op 10 mei 2015).  
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werkt dus met zogenaamde ‘investment cells’. Via deze kan afhankelijk van het risico van de juridische 

procedure, de meest gepaste beleggers gelinkt worden aan die bepaalde ‘cell.454  

4.1.3. Conclusie 

Dit beperkte onderzoek van de Engelse markt verduidelijk meteen waarom de Code of Conduct twee 

soorten TPLF-aanbieders invoert. Naast de entiteit met direct toegang en controle over de fondsen, valt 

hieronder ook de exclusieve investeringsadviseur van een entiteit of entiteiten die directe toegang en 

controle hebben over dergelijke fondsen. 

De meest prominent aanwezige TPLF-aanbieders op de Engelse markt zijn namelijk exclusieve 

investeringsadviseurs van dergelijke fondsen en deze hebben zelf geen rechtstreekse controle of toegang 

tot de fondsen. Het zijn de fondsen die een TPLF-overeenkomst sluiten met de cliënt, niet de 

investeringsadviseur. Aangezien deze fondsen niet onder de Code of Conduct vallen, verklaart dit de 

aanwezigheid van Section 4 van de Code of Conduct. Deze fondsen zijn daarenboven off-shore fondsen. De 

reden hiervoor is fiscaal geïnspireerd.455  

Deze exclusieve adviseurs van dergelijke fondsen vallen onder het toezicht van de FCA aangezien zij een 

gereglementeerde activiteit verrichten, namelijk het verlenen van beleggingsadvies en het in contact 

brengen van het fonds met de cliënt. De fondsen zelf daarentegen vallen buiten de bevoegdheid van de 

FCA.456 

De andere entiteiten ontsnappen aan het toezicht van de FCA aangezien TPLF an sich, zoals eerder vermeld 

werd in deze masterproef, nog niet gereguleerd werd door de FCA.  

HOOFDSTUK 2 Toepasselijke Europese Regelgeving 

4.2.1. Inleiding 

Uit de bovengenoemde analyse van de markt, blijkt dat om aan TPLF te kunnen doen, dit gefinancierd moet 

kunnen worden.  

Uit de voorafgaande analyse, volgt dat de financiering vooral gebeurt aan de hand van een zogenaamd 

‘collectief van beleggers’. Hoewel het in de praktijk kan voorkomen dat de financiering slechts van één 

partij afkomstig is, zoals bijvoorbeeld een ‘high net worth individual’ of een ‘family office’. Indien het één 

enkele ‘high net worth individual’ is of een ‘family office’, dan zal deze niet onder de Europese regelgeving 

vallen die hieronder besproken wordt. 

De vraag die gesteld kan worden is de volgende: indien dergelijke fondsen in Europa gevestigd zouden zijn, 

zouden deze beschouwd worden als collectieve beleggingsinstellingen? 

                                                           

454 C. HODGES, J. PEYSNER en A. NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Research Report Sociologie-Rechten 
Lincoln Law School, 2012, 66-67 en http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf.  

455 SEC (2009)576 [Werkdocument van de Commissie nr. 576 van 2009], 5-6.; J. GREIG, “United Kingdom” in D. ZVAn 
(ed.), The Alternative Investment Fund Managers Directive Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (697) 
698. 

456 R. MULHERON, “England’s unique approach to the self regulation of third party funding: a critical analysis of recent 
developments”, Cambridge Law Journal 2014, afl. 73, nr. 3, 574. 

http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf


 

 

4.2.2. Collectieve beleggingsinstellingen 

Europa is zeer actief als het aankomt op het reguleren van collectieve beleggingsinstellingen. Voor hier 

echter dieper op ingegaan wordt, moet eerste de vraag gesteld worden, is dergelijk TPLF-fonds, te 

beschouwen als een collectieve beleggingsinstelling? 

4.2.2.1. Definitie 

Europa heeft geen duidelijke definitie gegeven van wat precies een collectieve beleggingsinstelling is. De 

European Securities and Markets Authority (hierna: ESMA) heeft uiteindelijk zelf de stap gezet om de 

onduidelijkheid (in de mate van het mogelijke) uit de wereld te helpen. Er worden enkele voorwaarden 

gegeven die cumulatief voldaan moeten worden vooraleer men spreekt van een instelling voor collectieve 

beleggingen De Richtsnoeren waarin deze voorwaarden opgenomen zijn, moeten door de nationale 

bevoegde nationale autoriteiten en financiële marktdeelnemers nageleefd worden.457  

4.2.2.1.1. Geen algemeen zakelijk of bedrijfsdoel hebben 

Een eerste vereiste is dat de entiteit geen algemeen zakelijk of bedrijfsdoel mag hebben.458 Hoewel de 

ESMA hier wat duidelijkheid in heeft trachten te brengen, is zij hier toch niet volledig in geslaagd. Wel een 

belangrijke factor is dat er ook nagegaan dient te worden hoeveel controle uitgeoefend wordt. Indien er 

weinig tot geen controle uitgeoefend wordt, is dit een indicatie dat men te maken heeft met een 

collectieve beleggingsinstelling aangezien deze een investeringsactiviteit uitoefent en geen 

bedrijfsactiviteit.459  Het uitoefenen van het stemrecht wordt echter niet gelijkgesteld aan controle 

uitoefenen over hetgeen waarin geïnvesteerd werd.460  

4.2.2.1.2. Ophalen van kapitaal bij reeks beleggers 

Met het ophalen van kapitaal bedoelt men dat de onderneming (of een persoon of een in haar optredende 

persoon) met het oog op belegging overeenkomstig het beleggingsbeleid, als bedrijfsactiviteit tracht de 

directe of indirecte overdracht of toezegging van kapitaal te bekomen van één of meer beleggers.461 De 

collectieve beleggingsinstelling moet dus mogelijke beleggers aanspreken.462  

                                                           

457 Afdeling IV.7, ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD nr.611 
van 2013]. 

458 Afdeling VI.12, ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD nr.611 
van 2013]; Afdeling II, ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 
nr.611 van 2013]. 

459 D. A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 63.  

460 D. A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 41. 

461 Afdeling VII.13, ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD nr.611 
van 2013]. 

462 . A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 44-
45.  
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Met andere woorden, hier komt het onderscheid aan bod tussen intern en extern kapitaal. Om van een 

collectieve beleggingsinstelling te spreken, moet met extern kapitaal belegd worden. Een logisch gevolg van 

deze voorwaarde is dat wanneer met ‘intern kapitaal’ belegd wordt, er geen sprake is van een collectieve 

beleggingsinstelling. Om deze reden zijn ‘family offices’ geen collectieve beleggingsinstellingen. Als deze 

‘family offices’ hun middelen echter poolen om te beleggen, wel.463 

De term ‘reeks beleggers’ moet niet te extensief geïnterpreteerd worden. De aanwezigheid van twee 

beleggers is reeds voldoende464 om van een ‘reeks’ beleggers te spreken en van een collectief.465 Op de 

verplichte aanwezigheid van meerdere beleggers bestaat wel een beperkte uitzondering. Zo zal de entiteit 

met slechts één belegger toch onder de definitie van de collectie beleggingsinstelling vallen466 wanneer 

deze ene belegger kapitaal belegd die hij bij meer dan één persoon heeft opgehaald om dit in het belang 

van deze personen te beleggen.467 Beleggers mogen daarenboven ook niet uitgesloten worden van het 

investeringsrisico.468 

Hier verschillen de ICBE-Richtlijn en de AIFM-Richtlijn van elkaar. Zo zal onder de eerstgenoemde Richtlijn 

een openbaar beroep op het spaarwezen moeten gedaan worden terwijl dit onder de AIFM-Richtlijn niet 

vereist is en het voldoende is als een ‘reeks beleggers’ wordt aangesproken.  

4.2.2.1.3. Het opgehaalde kapitaal moet gepoold worden 

De financiële middelen ingebracht door de beleggers moeten samengebracht worden in één 

spreekwoordelijke pot, dit is poolen.469  

 

 

                                                           

463 D. A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 46-
48. 

464 . A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 48. 

465 Afdeling VIII.17, ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD nr.611 
van 2013]; A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 42. 

466 Afdeling VIII, 18-19, ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 
nr.611 van 2013]. 

467 Afdeling VIII, 18-19, ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 
nr.611 van 2013]. 

468 . A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 48. 

469 Afdeling VI, 12, b), ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 
nr.611 van 2013]; D. A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers 
Directive European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, 
(38) 42; E. HELLEBUYCK, Hedge Funds, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 8. 



 

 

4.2.2.1.4. Gepoolde kapitaal moet aangewend worden voor beleggingsdoeleinden volgens een 

beleggingsbeleid 

Het bestaan van een beleggingsbeleid kan volgens de ESMA uit verschillende factoren (al dan niet 

cumulatief) worden afgeleid, in het licht van deze masterproef wordt hier echter niet dieper op ingegaan.470  

Hoewel de vereiste gesteld wordt van het aanwezig zijn van een beleggingsbeleid, maakt dit toch geen 

conditio sine qua non uit.471 Bepalingen volgens welke de beslissingsbevoegdheid over de beleggingen 

volledig wordt overgelaten aan de rechtspersoon die de onderneming beheert, mogen niet worden 

gebruikt om de bepalingen van de AIFM-Richtlijn te omzeilen.472 

4.2.2.1.5. Met gepoolde middelen gepoolde opbrengsten genereren voor beleggers  

Het betreft een speculatieve actie van de belegger in de hoop dat de winst, proportioneel gezien de moeite 

waard was. De beleggingsinstelling moet dus handelen in het voordeel van de belegger en de activa met dit 

in het achterhoofd beleggen.473 Het is niet de bedoeling om zelf het economisch genot over het goed te 

verwerven maar wel om er economisch voordeel uit te halen.474  

4.2.2.1.6. De beleggers als collectief geen dagelijkse beslissingsbevoegdheid of zeggenschap 

hebben 

Een laatste voorwaarde is dat het collectief van beleggers geen directe en permanente 

beslissingsbevoegdheid mag of kan uitoefenen over de dagdagelijkse operationele activiteiten. wanneer 

deze duidelijk verder reiken dan het gewone uitoefenen van de beslissingsbevoegdheid of zeggenschap die 

beleggers hebben via de uitoefening van stemrechten tijdens aandeelhoudersvergaderingen.475 

4.2.2.1.7. Gevolgtrekking ten aanzien van TPLF 

Afgaand op wat een collectieve beleggingsinstelling precies is en de structuren aanwezig op de markt voor 

TPLF, kan gesteld worden dat deze collectieve beleggingsinstellingen uitmaken. 

                                                           

470 Afdeling IX.20, ESMA/2013/611 [ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD nr.611 
van 2013]. 

471 D. A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 48-
50. 

 

473 D. A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 41 en 
50. 

474 D. A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 46. 
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2013]; D. A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive 
European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (38) 42-
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Zo hebben zij als doel het verrichten van investeringsactiviteiten. Daarvoor wordt geld opgehaald bij tal van 

beleggers en wordt dit gepoold om te beleggen in TPLF. Het bewijs van de aanwezigheid van een 

beleggingsbeleid werd niet gevonden maar dit is geen conditio sine qua non. De bedoeling van het 

beleggen in rechtsvorderingen is het genereren van inkomsten in het voordeel van de beleggers. 

Daarenboven zullen de beleggers als collectief waarschijnlijk ook geen dagelijkse beslissingsbevoegdheid of 

zeggenschap hebben.  

Hoewel de TPLF-fondsen hun basis hebben in het buitenland, wordt getracht om met deze thesis na te gaan 

of de vestiging van dergelijk TPLF-fonds mogelijk zou zijn in België. Daarom zal kort dieper ingegaan worden 

op de verschillende richtlijnen die ingevoerd werden door Europa met betrekking tot collectieve 

beleggingsinstellingen.  

4.2.3. ICBE-Richtlijn 

4.2.3.1. Inleiding 

Een eerste Europese ingreep op het gebied van collectieve beleggingsinstellingen was de ICBE-Richtlijn 

(UCITS-Directive) in 1989.476  

Deze ingreep creëerde dus collectieve beleggingsinstellingen die voldeden aan de ICBE-Richtlijn477 en deze 

die hieraan niet voldeden. De niet-ICBE’s waren een heterogeen samenraapsel van verschillende collectieve 

beleggingsinstellingen, zoals bijvoorbeeld hedge funds, private equity funds, venture capital funds, etc. 478 

4.2.3.2. Definitie  

Om van een ICBE te kunnen spreken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 Het moet een open-ended instelling zijn;479  

 met als uitsluitende doel het collectief beleggen in effecten of in andere liquide financiële activa 

(zoals bedoeld in art. 50, lid 1 ICBE-Richtlijn);480 

 met uit het publiek aangetrokken financiële middelen met toepassing van het beginsel van 

risicospreiding;481 en 

 die op het grondgebied van de lidstaten gevestigd is.482 

                                                           

476 RICHTLIJN Europees Parlement en de Raad nr 2009/65/EG, 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s), PB.L. 
17 november 2009, afl. 302, 32 (hierna ICBE-Richtlijn); U. KLEBECK, “Interplay between the AIFMD and the UCITSD” in 
D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive European Regulation of Alternative Investment 
Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (77) 79. 

477 R.W. HELM en A. SCHMITT, “Investment funds in Luxembourg”, J.I.B.L. 1990, afl. 5, nr. 7 , 291.  

478 SEC (2009)576 [Werkdocument van de Commissie nr. 576 van 2009], 4 

479 Art. 3,a ICBE-Richtlijn. 

480 Art. 1, lid 2,a) ICBE-Richtlijn. 

481 Art. 1, lid 2,a) ICBE-Richtlijn. 

482 Art. 1,lid 1 ICBE-Richtlijn.  



 

 

De juridische vormgeving van de beleggingsinstelling zelf doet er niet toe, deze kan vorm gegeven worden 

bij overeenkomst (beleggingsfonds beheerd door een beheermaatschappij), als trust (unit trust) of in de 

statuten (beleggingsmaatschappij).483  

4.2.3.3. Gevolgtrekking ten aanzien van TPLF 

In de praktijk zal het TPLF-fonds niet onder de ICBE-Richtlijn vallen aangezien deze fondsen niet 

noodzakelijk open-ended zullen zijn,484 de activa waarin belegd wordt illiquide485 en daarenboven wordt 

meestal geen beroep gedaan op het openbaar spaarwezen486 maar worden de financiële middelen op 

private basis aangetrokken.487 Aangezien de ICBE-Richtlijn niet van toepassing zal zijn op dergelijke fondsen, 

zal de AIFM-Richtlijn488 nader bekeken moeten worden. 

4.2.4. De AIFM-Richtlijn 

4.2.4.1. Inleiding 

Tot voor kort was hiermee het laatste woord gezegd over het TPLF-fonds en werd de regelgeving van 

andere collectieve beleggingsinstellingen overgelaten aan de autoriteiten van de lidstaten. Hierin is echter 

recent verandering gekomen ten gevolge van de financiële crisis. Sommige vormen van alternatieve 

beleggingsinstellingen werden gezien als, hoewel niet de oorzaak van de crisis, een factor die de gevolgen 

van de crisis exponentieel had versterkt.489 Als reactie hierop, heeft Europese regelgever ingegrepen met 

de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 

Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 

(hierna de AIFM-richtlijn).490  

                                                           

483 Art. 1, lid 3 ICBE-Richtlijn. 

484 D.P. STOWELL, An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds and Private Equity, Burlington, Elsevier, 2010, 
266. 

485 Art. 1,2,a j° Art. 50, 1 ICBE-Richtlijn; U. KLEBECK, “Interplay between the AIFMD and the UCITSD” in in D. A. 
ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund Managers Directive European Regulation of Alternative Investment Funds, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (77) 78-79. 

486 C. VELJANOVSKI, “Third-Party Litigation Funding in Europe”, Journal of Law, Economics & Policy 2012, afl. 8, nr. 3, 
412 en www.heinonline.org 

487 E. HELLEBUYCK, Hedge Funds, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 13.  

488 RICHTLIJN Europees Parlement en de Raad nr 2011/61/EU, 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) 
nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010, PB.L. 1 juli 2011, afl. 174, 1 (hierna AIFM-Richtlijn).  

489 P. GYTHIEL en S. PARIDAENS, The Alternative Investment Fund Managers Directive, onuitg. Masterproef Economie, 
het recht en de bedrijfskunde K.U. Leuven, 2012-2013, 1. 

490 SEC (2009)576 [Werkdocument van de Commissie nr. 576 van 2009], 8. 
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Zo had de Europese regelgever door de grote variëteit en diversiteit onder hedge funds491 en het feit dat 

enkel professionele beleggers toegang hadden tot deze, geen greep op hedge funds. Met de AIFM-Richtlijn 

zijn de hedge funds nog steeds niet onderworpen aan enige Europese regelgeving, maar zijn de beheerders 

van deze dit wel.492 

De AIFM-Richtlijn werd ingevoerd om van het lappendeken welke de regelgeving in de verschillende 

lidstaten uitmaakte, één duidelijk afgebakend geheel te maken en zo de financiële stabiliteit en integriteit 

te waarborgen. De AIFM-Richtlijn is dus niet gericht op de bescherming van de ‘retailbelegger’,493 hoewel 

de lidstaten hiervan kunnen afwijken494 op basis van art. 43 AIFM-Richtlijn. 

Ook valt op dat de AIFM-Richtlijn gericht is op de abi-beheerders en niet de abi’s zelf.495 Om die reden 

kunnen de lidstaten de fondsen (abi’s) zelf vorm geven en zo bijvoorbeeld beleggingsstrategieën van abi’s 

die de abi-beheerder beheert aan banden leggen, zonder dat dit in strijd zou zijn met de AIFM-Richtlijn.496 

Zo wordt uitdrukkelijk bepaald in Preambule (10) van de AIFM-Richtlijn dat wanneer een lidstaat in 

vergelijking met andere lidstaten extra beperkingen oplegt ten aanzien van het op zijn grondgebied 

gevestigde abi’s, dit niet betekent dat abi-beheerders die vergund werden in een andere lidstaat onder de 

AIFM-Richtlijn, hun recht niet kunnen uitoefenen om aan professionele beleggers in de Europese Unie 

bepaalde abi’s te verhandelen die gevestigd zijn buiten de lidstaat met de extra beperkingen. Aangezien 

deze abi’s buiten deze lidstaat met beperkingen gevestigd zijn, zijn deze abi’s niet onderworpen aan de 

extra verplichtingen en hoeven zij de extra voorschriften dan ook niet na te leven.497 

4.2.4.2. Definities 

4.2.4.2.1. Alternatieve Beleggingsinstelling  

Art. 4 AIFM-Richtlijn bakent het werkingsveld van de AIFM-Richtlijn af, hoewel ‘afbakenen’ hier niet meteen 

de correcte term lijkt te zijn, en geeft de definitie van een alternatieve beleggingsinstelling (hierna abi). 

Volgens art. 4 AIFM-Richtlijn is een abi een instelling voor collectieve belegging, met inbegrip van 

beleggingscompartimenten, die: 

                                                           

491 E. WYMEERSCH, “General Report: The Regulation of Private Equity, Hedge Funds and State Funds” in E. WYMEERSCH 
(ed.), Alternative Investment Fund Regulation, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (1) 2.  

492 E. WYMEERSCH, “General Report: The Regulation of Private Equity, Hedge Funds and State Funds” in E. WYMEERSCH 
(ed.), Alternative Investment Fund Regulation, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (1) 3-4.  

493 E. WYMEERSCH, “The European Alternative Investment Fund Management Directive”, in E. WYMEERSCH (ed.), 
Alternative Investment Fund Regulation, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (433) 435. 

494 SEC (2009)576 [Werkdocument van de Commissie nr. 576 van 2009], 27-28. 

495 E. HELLEBUYCK, Hedge Funds, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 108. 

496 Art. 8, lid 4 AIFM-Richtlijn; E. WYMEERSCH, “The European Alternative Investment Fund Management Directive”, in 
E. WYMEERSCH (ed.), Alternative Investment Fund Regulation, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, 
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WYMEERSCH (ed.), Alternative Investment Fund Regulation, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (1) 
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497 Preambule 10 AIFM-Richtlijn. 



 

 

 Bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in 

het belang van deze beleggers te beleggen; en 

 Niet vergunningsplichtig zijn onder de ICBE-Richtlijn. 

In tegenstelling tot de ICBE-Richtlijn, worden de ‘producten’ waarin belegd kan worden niet beperkt.498 

Met andere woorden, de AIFM-Richtlijn is ‘de vergaarbak’ van alles wat gekwalificeerd wordt als een 

collectieve beleggingsinstelling maar niet onder de ICBE-Richtlijn valt. Een alternatieve beleggingsinstelling 

kan dus van zowel het closed-als het open ended type zijn499 en kan gevormd worden op basis van 

verschillende juridische gronden. Deze kan opgericht worden bij overeenkomst, als trust, dan wel bij 

statuten, of een andere rechtsvorm.500 Of de alternatieve beleggingsinstelling al dan niet beursgenoteerd 

is,501 is ook niet van belang.502 Onder alternatieve beleggingsinstellingen vallen onder andere de hedge 

funds en private equity funds en elk ander niet-geharmoniseerd vehikel voor collectieve belegging.503 

Bepaalde entiteiten worden uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van de AIFM-Richtlijn504, 

hierop wordt echter niet dieper ingegaan wegens irrelevant in deze context.  

4.2.4.2.2. Alternatieve Beleggingsinstelling-beheerder 

Zoals reeds vastgesteld, is de AIFM-Richtlijn van toepassing op abi-beheerders die abi’s in de Europese Unie 

beheren en/of verhandelen. Met de AIFM-Richtlijn wil men een geharmoniseerde regelgeving creëren voor 

alle abi-beheerders die in de Europese Unie optreden voor EU-abi’s en/of niet-EU-abi’s.505  

Men wordt pas als abi-beheerder gekwalificeerd wanneer deze entiteit aan portefeuillebeheer en/of 

risicobeheer doet. Deze twee activiteiten moeten sowieso aanwezig zijn om van een abi-beheerder te 

spreken. Het loutere geven van advies aan abi’s is dus niet voldoende om de adviesverlenende entiteit te 

                                                           

498 E. WYMEERSCH, “The European Alternative Investment Fund Management Directive”, in E. WYMEERSCH (ed.), 
Alternative Investment Fund Regulation, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (433) 435. 

499 Art. 2, lid 2, a) AIFM-Richtlijn.  

500 Art. 2, lid 2, b AIMF-Richtlijn; A. ZETZSCHE, “Scope of the AIFMD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund 
Managers Directive European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2012, (38) 52. 

501 Preambule 6 AIMF-Richtlijn. 

502 Preambule AIMF-Richtlijn. 

503 L. CHINCARINI, “Hedge Funds – an introduction” in in P. ATHANASSIOU (ed.), Research Handbook on Hedge Funds, 
Private Equity and Alternative Investments Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2012, (13) 13 en 26; E. 
HELLEBUYCK, Hedge Funds, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 110. 

504 Art. 2, lid 3 AIFM-Richtlijn; art. 3 AIFM-Richtlijn.  

505 U. KLEBECK, “Interplay between the AIFMD and the UCITSD” in D. A. ZETZSCHE, The Alternative Investment Fund 
Managers Directive European Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2012, (77) 85-86. 
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kwalificeren als een abi-beheerder.506 Ook de uitvoering van het onderzoek voorafgaand aan de eigenlijke 

investering en het geven van suggesties aan een andere entiteit inzake de investeringsbeslissing, zijn niet 

voldoende om als abi-beheerder gekwalificeerd te worden.507 Dit betekent echter niet dat deze ‘adviseur’ 

niet aan Europese of nationale regelgeving onderworpen zou zijn. 508  

De abi-beheerder kan om het even welke vorm aannemen, mits deze over rechtspersoonlijkheid 

beschikt.509 

4.2.4.2.3. Producten 

Zoals reeds werd aangegeven, mag de abi in alle soorten activa beleggen en wordt zij ook niet beperkt in 

haar beleggingsstrategieën. Er wordt hier namelijk met geen woord over gerept.510 Zo zal de abi niet 

beperkt zijn tot het beleggen in financiële instrumenten.511  

Wel moet de abi-beheerder bij het uitoefenen van haar functie, rekening moet houden met de belangen 

van de abi alsook met de belangen van het collectief van beleggers.512 

4.2.4.3. Gevolgtrekking ten aanzien van TPLF 

Volgens deze auteur zouden de financieringsvehikels zoals we deze geanalyseerd hebben op de Engelse 

markt, onder de definitie vallen van de AIFM-Richtlijn. Er werd al vastgesteld dat deze geen ICBE’s uitmaken 

waaruit volgt dat zij vallen, samen met de rest van dergelijke fondsen, onder de AIFM-Richtlijn. 

De exclusieve investeringsadviseurs, zoals bijvoorbeeld Calunius Capital LLP is, kan niet gekwalificeerd 

worden als een abi-beheerder. Calunius Capital LLP geeft enkel en alleen investeringsadvies en doet niet 

aan risicobeheer en/of portefeuillebeheer.  

                                                           

506 E. WYMEERSCH, “The European Alternative Investment Fund Management Directive”, in E. WYMEERSCH (ed.), 
Alternative Investment Fund Regulation, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (433) 437. 

507 J. GREIG, “United Kingdom” in D. ZETZSCHE (ed.), The Alternative Investment Fund Managers Directive Alphen aan 
den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (697) 703. 

508 DIRECTIVE European Parliament and the Council No. 2004/39/EC, 21 April 2004 on markets in financial instruments 
amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of 
the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and 
of the Council on European social entrepreneurship funds, PB.L. 30 April 2004, afl.145, 1; H. MCVEA, “United Kingdom” 
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(343) 352.  
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Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (97) 103. 

512 M. WAGNER, V. SCHLÖMER en D.A. ZETZSCHE, “AIFMD vs. MiFID: Similarities and Differences” in D.A. ZETZSCHE (ed.), 
The Alternative Investment Fund Managers Directive Europes Regulation of Alternative Investment Funds, Alphen aan 
den Rijn, Kluwer Law International, 2012, (97) 100. 



 

 

HOOFDSTUK 3 Abi’s (AICB’s) in België?  

4.3.1. Vormgeving TPLF-aanbieders in België 

Zoals eerder gezegd, nemen TPFL-aanbieders vooral de vorm aan van AICB’s. Aangezien deze masterproef 

gericht is op de vraag of TPLF-aanbieders zich kunnen vestigen in België, is het daarom van belang om na te 

gaan of AICB’s die beleggen in TPLF zich kunnen vestigen in België.  

4.3.2. Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun 

beheerders (hierna AICB-wet)513 

4.3.2.1. Definitie alternatieve instelling voor collectieve belegging 

De definitie van de alternatieve beleggingsinstelling komt overeen met deze verstrekt door Europa. 

Bijgevolg zal een AICB die in TPLF belegt, gevat worden door de Belgische wetgeving. Voor de volledigheid 

is een instelling voor collectieve belegging onder Belgisch recht een Belgische of buitenlandse instelling 

waarvan het doel de collectieve belegging is van financiële middelen.514 In het geval men spreekt over een 

alternatieve instelling voor collectieve belegging (hierna AICB) genoemd, dan bedoelt men hiermee de 

instelling voor collectieve belegging (met beleggingscompartimenten) die bij een reeks beleggers kapitaal 

ophalen om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van de beleggers te beleggen 

en die niet voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.515  

Voor dieper ingegaan wordt op de specifieke vormen die alternatieve beleggingsinstelling kunnen 

aannemen onder het Belgische recht, worden best eerst de toegelaten beleggingen nader onderzocht, 

want daar heeft de Belgische wetgever enkele beperkingen ingevoerd. 

4.3.2.2. Toegelaten beleggingen 

In art. 183 van de AICB-wet worden de mogelijke beleggingen opgesomd die toegelaten zijn met de 

ingezamelde financiële middelen, namelijk:516 

 Financiële instrumenten en liquide middelen; 

 Opties en termijncontracten op effecten, deviezen en beursindexcontracten; 

 Vastgoed; 

 Hoogrisicodragend kapitaal; 

 Financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet genoteerde vennootschappen; en/of 

 Andere door de Koning toegelaten beleggingen. 

                                                           

513 Wet 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, B.S. 17 
juli 2014 (hierna abi-wet). 

514 Art. 3, eerste lid, 1° Wet 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun 
beheerders, B.S. 17 juli 2014.  

515 Art. 3, eerste lid, 2° Wet 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun 
beheerders, B.S. 17 juli 2014.  

516 Art. 183, 1ste en 2de lid Wet 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun 
beheerders, B.S. 17 juli 2014. 
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Door deze beperking ingevoerd door de Belgische rechter, vreest deze auteur dat het moeilijk wordt voor 

AICB’s om in België TPLF-activiteiten te ontwikkelen.  

4.3.2.3. Gevolg 

Door deze exhaustieve lijst, lijkt het deze auteur eerder onwaarschijnlijk dat een abi met TPLF-activiteit zich 

in België zal willen vestigen. De enige werkbare mogelijkheid is volgens deze auteur momenteel, zolang 

geen andere door de Koning toegelaten beleggingen worden ingevoerd, het beleggen in financiële 

instrumenten uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen. Daaruit volgt dat de kwalificatie van de 

TPLF-overeenkomst een vennootschapsrechtelijke structuur zou moeten aannemen zoals dit in Duitsland 

het geval is. 517  

De enige mogelijkheid die de auteur hier voor ogen had om dit doel te verwezenlijken en toch aan de 

definitie van TPLF te beantwoorden, was om een special purpose vehicle (eventueel tijdelijke 

handelsvennootschap of gewone commanditaire vennootschap) 518  op te zetten waar de cliënt de 

rechtsvordering inbrengt of het recht op de uiteindelijke schadevergoeding en de TPLF-aanbieder financiële 

middelen inbrengt in ruil voor aandelen. Op de vraag hoe dit precies vorm gegeven moet worden en of dit 

effectief toelaatbaar is onder het Belgische recht, kan in het licht van deze masterproef geen antwoord 

gegeven worden. Enkele problemen die bij een eerste ‘brainstorming’ rezen waren het principe van 

naasting519 en de inbreng in natura onder opschortende of ontbindende voorwaarde.520 Daarenboven is het 

omwille van fiscale redenen interessanter om zich te vestigen in bijvoorbeeld Guernsey of de 

Kaaimaneilanden.521 

HOOFDSTUK 4 Gevolgtrekking voor België 

Uit de beperkte analyse van de Belgische wetgeving en de ondervraging van bepaalde actoren actief op in 

Belgische beleggingsinstellingen, kan geconcludeerd worden dat AICB’s met TPLF-activiteiten zich niet gauw 

in België zullen vestigen wegens de beperkingen opgenomen in de AICB-wet. Indien dit toch mogelijk is, 

zullen zij waarschijnlijk de vorm aannemen van institutionele AICB’s. 
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DEEL 5 AFSLUITENDE OVERWEGINGEN 

Na het rechtsvergelijkende onderzoek tussen Australië, Engeland en Wales en België kan gesteld worden 

dat de aanwezigheid van TPLF op de Belgische markt wenselijk zou zijn. De toename in de toegang tot het 

recht, schikkingen en rechtszekerheid tegenover de nadelen waar in de praktijk slechts weinig van werd 

terug gevonden zou een welkom gevolg zijn. 

Hoewel men kan beweren dat door de lage en voorspelbare gerechtskosten, de specialisatie van de TPLF-

aanbieders in bepaalde rechtsmaterie met betrekking tot KMO’s (dewelke normaal over voldoende 

financiële middelen beschikken om een rechtsvordering te bekostigen, hoewel hier een vraagteken bijgezet 

kan worden na de financiële crisis) geen nood zou zijn aan TPLF in België, blijkt uit wat zich voorgedaan 

heeft in Duitsland dit foutief te zijn. In Duitsland bestond een gelijkaardige situatie bestond, en daar heeft 

zich toch een TPLF-sector ontwikkeld.522 

Indien een dergelijke TPLF-sector zich zou ontwikkelen in België zouden volgens deze auteur, in het licht 

van wat in deze masterproef besproken werd, volgende regels moeten ingevoerd worden met betrekking 

tot: 

 De bekendmaking van de aanwezigheid van de TPLF-aanbieder; 

 Belangenconflicten; 

 De problematiek omtrent het verbod op ‘contingency fees’ 

 Advocaat annex TPLF-aanbieder; 

 De aanwezigheid van voldoende financiële middelen in verhouding met de gemaakte 

investeringen; en 

 de mogelijkheid om de volledige adverse costs toe te wijzen aan de TPLF-aanbieder. 

Of TPLF een ingang zal vinden in België de komende jaren is zeer de vraag. Hoewel er zeker andere 

mogelijkheden zijn dan het opzetten van een AICB, kampt het Belgische rechtssysteem ten aanzien van 

TPLF nog met andere problemen in de ogen van deze auteur. 

Zo is er een grote gerechtelijke achterstand, is de draagwijdte van de vordering tot collectief herstel in 

België nog niet helemaal duidelijk, wat een remmende invloed kan hebben op de ontwikkeling van deze 

sector in België en is nog niet duidelijk hoe TPLF gekwalificeerd moet worden. 

Het zal afwachten worden wat de toekomst zal brengen in verband met TPLF in België.
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