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Inleiding 

De mogelijkheid tot geschillenbeslechting voor onafhankelijke burgerlijke rechtbanken is 
een fundamenteel aspect van een democratisch rechtssysteem. Er wordt – terecht – veel 
aandacht besteed aan de vorm en inhoud van burgerlijke procedures. Alles begint evenwel 
bij de toegankelijkheid van de rechtsprocedure: een goede procedure voor 
geschillenbeslechting heeft weinig nut als een groot aantal rechtssubjecten geen toegang 
heeft tot het gerecht. Deze beperkte toegankelijkheid kan verschillende oorzaken hebben. 
Eén van deze oorzaken is een gebrek aan geldmiddelen om de kosten te dragen die een 
burgerlijke procedure met zich meebrengt.  

Third Party Litigation Funding (hierna: TPLF) is een alternatieve methode om burgerlijke 
(en arbitrale) procedures te financieren. Deze financieringsmethode is niet nieuw, maar is 
het laatste decennium aan een sterke opmars bezig. Na verspreiding in de common law 
world duikt TPLF ook steeds meer op in de civil law world. Deze masterproef heeft tot doel 
na te gaan of het in de lijn van deze tendens ook wenselijk is TPLF in België te 
introduceren.  

Voordat op deze vraag kan worden ingegaan, is het noodzakelijk het fenomeen TPLF te 
beschrijven en situeren. Dit gebeurt in deel  I van deze masterproef. In deel II wordt 
vervolgens de vraag naar de wenselijkheid van TPLF in België behandeld. Hierbij wordt 
ten eerste ingegaan op TPLF ter financiering van individuele vorderingen in kader van de 
zoektocht naar het optimale niveau van access to justice in België. Ten tweede wordt de 
wenselijkheid van TPLF ter financiering van de rechtsvordering tot collectief herstel 
besproken. Deze masterproef wordt beëindigd met een algemeen besluit. 
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DEEL I. WAT IS THIRD PARTY LITIGATION FUNDING? 

DEFINITIE EN SITUERING 

1. Toegang tot de rechter, met bijhorende geschillenbeslechting, is van essentieel belang in 
onze maatschappij. De hoge kosten die verbonden zijn aan het voeren van een burgerlijke 
rechtsprocedure kunnen voor de rechtzoekende echter een belemmering zijn om naar de 
rechtbank te stappen. Dit is niet enkel een probleem in ons Belgisch rechtssysteem. 
Overheden over de hele wereld zijn op zoek naar manieren om toegang tot het justitieel 
apparaat voor eenieder te verzekeren. Mede door stijgende procedurekosten en de recente 
economische crisis is het in stand houden van het wijdverspreid mechanisme van legal aid 
dikwijls onhoudbaar geworden1, waardoor gezocht wordt naar alternatieven waarbij private 
actoren de procedurekosten van rechtzoekenden dragen.2 Eén van deze alternatieve 
financieringsmethoden is Third Party Litigation Funding (hierna: TPLF). 

2. TPLF is geen nieuw fenomeen: in bepaalde landen bestaat deze financieringsvorm reeds 
enkele decennia.3 De laatste jaren is TPLF echter globaal gezien sterk in opmars. Een 
eerste verklaring hiervoor is het bovenvermelde tekort aan financiering voor 
rechtsprocedures – dit vormt de ultieme voedingsbodem voor TPLF. Het is als het ware 
een gat in de markt, waar financiers op inspelen als de juridische context dit toelaat. Vaak 
wordt deze ontwikkeling gestimuleerd door wetgevend optreden of door voor TPLF 
gunstige rechtspraak. TPLF beantwoordt ook aan de behoefte van ondernemingen om 
tijdens de loop van een rechtsprocedure niet financieel verlamd te worden. Ten slotte heeft 
de recente wereldwijde economische crisis het vertrouwen van investeerders in de financiële 
markten aangetast. Investeren in rechtsvorderingen vormt hierbij een aantrekkelijk 
alternatief: de opbrengst die hieruit kan worden gehaald staat immers volledig los van de 
evoluties op de financiële markten.4  

3. In dit deel wordt gepoogd het fenomeen TPLF in kaart te brengen. Ten eerste wordt een 
overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop een rechtsvordering kan worden 
gefinancierd. Dit biedt de mogelijkheid TPLF te situeren in het spectrum van 
financieringsmogelijkheden van rechtsvorderingen (A). Deze situering wordt ook 
aangegrepen om TPLF te definiëren en de verschillende vormen van TPLF te duiden (A.3). 
Ten tweede volgt een overzicht van de huidige status van TPLF in een aantal 
rechtssystemen die op vlak van TPLF kenmerkend zijn (B). Ten slotte wordt aangegeven 
in welke domeinen TPLF wordt toegepast (C). 

 

  

                                        
1 (Morpurgo, 2011) 346. 
2 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 96. 
3 Zie infra 9, nr. 23. 
4 (Deffains en Desrieux, 2012 [A]) 6; (Shannon, 2015) 869. 



2 
 

A. Situering van TPLF in het spectrum van financieringsmogelijkheden van 

rechtsvorderingen 

4. De verschillende mogelijkheden tot financiering van een rechtsvordering kunnen worden 
opgedeeld in vijf categorieën: financiering door de procespartij zelf, financiering door de 
advocaat van de procespartij, financiering door een derde private persoon (i.e. TPLF sensu 
lato), financiering via verzekeringen en financiering door de overheid (i.e. legal aid). Bij het 
zoeken naar financiering voor een welbepaalde rechtsvordering staan niet steeds al deze 
opties ter beschikking van de procespartij. De beschikbaarheid van 
financieringsmogelijkheden hangt ten eerste af van het rechtssysteem waarin financiering 
wordt gezocht: mogelijk heerst er een verbod op bepaalde financieringsvormen of zijn deze 
niet beschikbaar wegens het ontbreken van een ontwikkelde markt. Ten tweede speelt ook 
het type rechtsvordering waarvoor financiering nodig is een rol. Sommige 
financieringsvormen zijn immers slechts geschikt voor een beperkt aantal type vorderingen. 
Het overzicht dat hierop volgt is dus geen weergave van financieringsmethoden die steeds 
voorhanden zijn, maar van de financieringsmechanismen die in het algemeen bestaan. Bij 
dit overzicht wordt de bovenvermelde indeling gehanteerd. 

 

1. Financiering door de procespartij zelf 

5. Financiering door de procespartij zelf is als het ware de basisfinancieringsmethode van 
rechtsvorderingen: de procespartij betaalt de procedurekosten met zijn eigen gelden.5 Dit 
impliceert echter niet in se dat alle kosten definitief door deze procespartij moeten 
gedragen worden. In vele rechtssystemen wordt immers een cost shifting rule gehanteerd6, 
waarbij de partij die het geding verliest alle of een deel van de procedurekosten van de 
winnende procespartij moet vergoeden. De extra kosten in hoofde van de verliezende partij 
worden adverse costs genoemd. Cost shifting is gebaseerd op het idee dat het rechtvaardig 
is dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld de kosten van de winnende partij moet 
vergoeden. Bovendien ontmoedigt het risico adverse costs te moeten betalen 
rechtssubjecten ervan vorderingen met een lage succeskans in te stellen.7 Dit cost shifting 
systeem staat bekend als de loser pays rule of English rule. Het wordt in bijna alle 
rechtssystemen toegepast.8 De Verenigde Staten vormen hierop een uitzondering: hier 
wordt in beginsel niet aan cost shifting gedaan. Elke procespartij draagt er zijn eigen 
procedurekosten, ongeacht het resultaat van de procedure. Deze regel wordt de American 
rule genoemd.9 De tweedeling English rule versus American rule is een sterke simplificering 
van de werkelijkheid.10 Zo varieert het aandeel van de kosten dat door de verliezende partij 
onder de English rule wordt vergoed sterk van rechtssysteem tot rechtssysteem. Er is bijna 

                                        
5 (De Morpurgo, 2011) 351. 
6 (Veljanovski, 2011) 41. 
7 (Shavell, 2004) 399. 
8 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 17. 
9 (Reimann (ed.), 2012) 9. 
10 (Tuil en Visscher, 2010) 179. 
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altijd een verschil tussen de reële procedurekosten en de kosten die door de (verliezende) 
tegenpartij worden vergoed. Dit verschil wordt de recoverability gap genoemd.11 De facto 
bestaat er dus een spectrum met twee uitersten: de English rule (waarbij de 
procedurekosten van de winnende partij integraal worden verschoven naar de verliezende 
partij) en de American rule (zie figuur 1). Hiertussen bevinden zich cost shifting systemen 
die ook de English rule worden genoemd, maar waarbij er steeds een recoverability gap is. 
Hoe groter deze recoverability gap, hoe meer het cost shifting systeem de facto aanleunt bij 
de American rule. In België wordt de English rule toegepast, waarbij een deel van de 
procedurekosten wordt verschoven naar de verliezende partij.12 13 

 

Figuur 1: Het spectrum van cost-shifting systemen, met de English en 
American Rule als uitersten.14 

De cost shifting rule neemt echter niet weg dat alle procedurekosten door de procespartijen 
moeten worden gedragen. Elke partij zal initieel de eigen procedurekosten moeten betalen, 
waarbij het onzeker is of deze later (gedeeltelijk) zullen vergoed worden. Bovendien brengt 
de cost shifting rule een verhoogd risico met zich mee: als de procespartij verliest, moet 
deze niet louter instaan voor zijn eigen procedurekosten, maar ook voor adverse costs.15 

6. Naast deze basisfinancieringsvorm van procedures zijn er verschillende alternatieve 
financieringsmogelijkheden, waarbij de procedurekosten niet door de procespartij zelf 
worden betaald. 

 

2. Financiering door een advocaat 

7. Een procespartij en haar advocaat kunnen verschillende soorten overeenkomsten sluiten 
waarbij ze bedingen dat de advocaat enkel ereloon zal ontvangen als de procedure succesvol 
beëindigd wordt. Dit ereloon wordt betaald uit de opbrengst van de procedure. Aangezien 
de advocaat niets ontvangt als hij de procedure verliest, spreekt men ook van 
overeenkomsten op no-win-no-fee basis.16 Met behulp van dergelijke overeenkomst 

                                        
11 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 20. 
12 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 18. 
13 Zie infra 50, nr. 95. 
14 Deze figuur vormt de schematische voorstelling van een eigen analyse. 
15 Zie infra 59, nr. 111. 
16 (Veljanovski, 2011) 6. 
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verschuift de procespartij dus het risico verbonden aan de procedure naar zijn advocaat en 
verbindt zich ertoe deze laatste als tegenprestatie een deel van de (eventuele) opbrengst te 
geven.17 

2.1. Contingent fee agreement 

8. Onder deze overeenkomst wordt gestipuleerd dat het ereloon van de advocaat bestaat 
uit contingency fees: een percentage van de opbrengst van de procedure. Als de procedure 
verloren wordt, krijgt de advocaat niets.18 Door de grootte van het ereloon van de advocaat 
afhankelijk te maken van de opbrengst van de procedure worden de belangen van de 
advocaat zoveel mogelijk gelijkgesteld met deze van haar cliënt. De advocaat zal bijgevolg 
niet enkel streven naar het succesvol beëindigen van de procedure, maar ook de opbrengst 
van haar cliënt trachten te maximaliseren.19 Vooral in de Verenigde Staten komt dit type 
overeenkomst vaak voor, waarbij ook een percentage kan worden bedongen die stijgt 
naarmate de procedure vordert.20 Contingent fee agreements worden in het Verenigd 
Koninkrijk damaged based agreements (DBA) genoemd.21 In de meeste Europese landen 
zijn contingency fees verboden.22 23 

2.2. Conditional fee agreement (CFA) 

9. Bij een conditional fee agreement omvat de verloning van de advocaat een basisloon 
(meestal een uurloon), en een success fee. Deze success fee is een percentage van het 
basisloon of een vast bedrag, onafhankelijk van de geldsom die ingevolge de procedure 
wordt verkregen.24 Zoals vermeld is de verloning enkel verschuldigd als de procedure 
succesvol blijkt.25 Conditional fee agreements komen onder andere voor in het Verenigd 
Koninkrijk. Europese landen zijn minder terughoudend ten aanzien van conditional fee 
agreements dan ten aanzien van contingent fee agreements.26 

 

  

                                        
17 (De Morpurgo, 2011) 352. 
18 (Pouri, 1998) 522. 
19 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 25. 
20 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 11. 
21 Ibid. 
22 (Faure, Fernhout en Philipsen, 2010) 50. 
23 In de deontologische gedragcode voor Europese advocaten ligt een verbod op pacta de quota litis 
vervat. Dit verbod impliceert dat een cliënt zich er voor het einde van de procedure niet toe mag 
verbinden een deel van de opbrengst van de zaak aan zijn advocaat uit te keren. Het afsluiten van een 
contingency fee agreement is dus verboden. Zie art X.3.3.1. en X.3.3.2. van deze deontologische code. 
24 (Van Boom, 2010) 101. 
25 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 11. 
26 (Faure, Fernhout en Philipsen, 2010) 50. 



 
 

5 
 

3. Financiering door een derde (privaat persoon): TPLF 

10. TPLF is de derde financieringsmethode van rechtsvorderingen. Aangezien het begrip 
“TPLF” zowel kan verwijzen naar het fenomeen in het algemeen, als naar één of meerdere 
vormen van TPLF, is het van fundamenteel belang steeds duidelijk te stellen in welke 
betekenis “TPLF” gebruikt wordt. Hierna wordt eerst een overkoepelende definitie van 
TPLF voorgesteld, waarna de verschillende vormen van TPLF worden geschetst. 

3.1. TPLF sensu lato: definitie 

11. TPLF in de brede zin kan als volgt worden gedefinieerd27: 

“TPLF is een vorm van financiering van burgerlijke rechtsprocedures, waarbij een 
derde zich ertoe verbindt de procedurekosten en/of andere kosten van een 
procespartij op zich te nemen, ongeacht de uitkomst van het geding, in ruil voor 
een contractueel vastgelegd aandeel van de vergoedingen die deze procespartij kan 
ontvangen bij beslechting of schikking van het geschil.” 

Enkele verduidelijkingen: de derde is een persoon die inhoudelijk vreemd is aan het geding. 
De verbintenis tot financiering is dus het enige verband tussen deze persoon en de 
procedure. De procespartij die gefinancierd wordt kan zowel de eiser als de verweerder zijn, 
maar in de praktijk gaat het in de overgrote meerderheid van de gevallen om de eiser, die 
de titularis van de rechtsvordering is. Het contractueel vastgelegd aandeel dat de financier 
zal ontvangen bij een goede uitkomst van de procedure is uiteraard vooraf bepaald. Erg 
belangrijk in deze definitie is het werkwoord kunnen: de financier krijgt immers alleen het 
contractueel vastgelegd aandeel van de vergoedingen als deze vergoedingen worden 
toegekend aan de partij die hij financiert. Met andere woorden, als de gefinancierde 
procespartij het geding verliest, krijgt de financier niets. Voor de derde is de financiering 
dus een risicovolle investering. Ten slotte wijst het woord beslechting op het beslechten van 
de zaak door een rechter of arbiter, terwijl schikking doelt op de beëindiging van het geschil 
door een minnelijke schikking tussen partijen. 

Deze overkoepelende definitie van TPLF omvat drie verschillende vormen van TPLF: de 
praktijk van litigation loans, de overdracht van rechtsvorderingen en TPLF sensu stricto. 

3.2. Litigation loans 

12. De praktijk van litigation loans bestaat erin dat de financier geld geeft aan de eisende 
partij, waarmee deze haar (voornamelijk medische en levens-)kosten kan betalen in 

                                        
27 Eigen definiëring. In de literatuur zijn veel definities van TPLF terug te vinden, maar een 
overkoepelende definitie van het fenomeen ontbreekt. Definities zijn vaak beperkt tot een bepaalde vorm 
van TPLF. Zo ligt de focus vaak enkel op de kosten van de procedure (wat de praktijk van litigation 
loans uitsluit). Sommige definities belichten TPLF vanuit een bepaalde invalshoek, bijvoorbeeld vanuit 
het standpunt van de investeerder. Anderen bekijken TPLF vanuit een economische visie. Enkele 
voorbeelden: (Baker, 2013) 230;  (De Morpurgo, 2011) 343; (Goral, 2015), 2; (Hodges, Peysner en Nurse, 
2012) 10; (Reimann (ed.), 2012) 48;  (Steinitz, 2011) 1275-1276; (Veljanovski, 2011) 2. 
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afwachting van het einde van de procedure.28 Aangezien het gaat om een vorm van TPLF 
(sensu lato), gebeurt dit logischerwijze in ruil voor een deel van de (eventuele) opbrengst 
van de procedure. De term “loan” is dus misleidend, aangezien er geen 
terugbetalingsverplichting is indien de procedure niet succesvol wordt beëindigd.29 Deze 
praktijk komt vooral voor in de Verenigde staten30, meer bepaald in burgerlijke zaken 
waarin vergoeding wordt gevorderd voor lichamelijke schade31. 

3.3. Overdracht van rechtsvorderingen 

13. Bij de overdracht van een rechtsvordering wordt een vordering, zoals het begrip 
weergeeft, overgedragen aan een derde. In ruil hiervoor verkrijgt de oorspronkelijke titularis 
van de vordering een som geld. Deze geldsom zal kleiner zijn dan de verwachte opbrengst 
van de procedure: de overdrager ontvangt het bedrag immers vroeger dan in het geval hij 
zelf de procedure zou inleiden en moet noch de procedurekosten, noch het risico dat met de 
procedure gepaard gaat, dragen.32 Ingevolge de overdracht verkrijgt de overnemer volledige 
controle over de  rechtsvordering en verliest de oorspronkelijke titularis van de vordering 
elk zeggenschap. De overnemer plaatst zich als het ware in de positie die de overdrager 
oorspronkelijk had.33 Voor de overnemer is de aankoop van de vordering een investering: 
door de vordering voor de rechtbank te brengen beoogt hij het ontvangen van de opbrengst 
van de procedure. Uiteraard zal de overnemer met de overdrager van de vordering een prijs 
proberen te bedingen die hem toelaat door het instellen van de vordering een mooie winst 
te maken, na aftrek van de procedurekosten en rekening houdende met het risico.  

14. De techniek van overdracht van rechtsvorderingen impliceert dus dat 
rechtsvorderingen worden aanzien als overdraagbare goederen met intrinsieke waarde, die 
vrij verhandeld kunnen worden. In de praktijk wordt deze techniek (nog?) niet toegepast, 
hoewel er in de common law world stemmen opgaan om dit te doen.34 Ook in de civil law 
world wordt (in mindere mate) over de mogelijkheid nagedacht. De ratio hiervan is dat 
vrije overdracht van rechtsvorderingen zou toelaten bepaalde belemmeringen voor het 
instellen van vorderingen te omzeilen. Vorderingen die door de oorspronkelijke titularis niet 
zouden worden ingesteld (bijvoorbeeld omdat dit rechtssubject de procedurekosten niet kan 
betalen of risicoavers is), zouden door overdracht terechtkomen bij rechtssubjecten die wel 
de middelen hebben en ertoe bereid zijn de vordering in te stellen – rechtssubjecten die dus 
beter geschikt zijn om de waarde van de vordering te maximaliseren.35 Voor de 
oorspronkelijke titularis vormt de overdracht een middel om zonder het instellen van een 
procedure toch (deels) vergoed te worden. Bovendien wordt ook het maatschappelijk doel 

                                        
28 (De Morpurgo, 2011) 356. 
29 (McLaughlin, 2007) 618. 
30 (De Morpurgo, 2011) 356. 
31 (McLaughlin, 2007) 618. 
32 (Pinna, 2010) 4. 
33 (De Morpurgo, 2011) 354. 
34 Ibid. 
35 (Abramowicz, 2004) 41. 
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van de vordering (bijvoorbeeld het deterrence effect36) bereikt door het instellen van de 
procedure door de overnemer.37 

15. In de praktijk zou de overdraagbaarheid van vorderingen het ontstaan van een vrije 
markt in vorderingen teweegbrengen. Niets belet de overnemer die de vordering van de 
oorspronkelijke titularis aankocht immers om de vordering op zijn beurt aan een derde te 
verkopen, tegen een hogere prijs. Zo kan eenzelfde vordering verschillende keren worden 
doorverkocht. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de verjaring38: bij het 
intreden van de verjaring wordt de vordering immers waardeloos. Bij gebrek aan 
beperkende regulering kunnen vorderingen ook het voorwerp worden van effectisering. Het 
is niet ondenkbaar dat er bepaalde ondernemingen zouden ontstaan die het opkopen en 
instellen van vorderingen als winstgevende (hoofd)activiteit beogen. Deze ondernemingen 
zouden zich kunnen wenden tot de financiële markten ter financiering van deze activiteit. 
Zo zou het mogelijk worden als belegger op de financiële markten te investeren in litigation. 
Er zouden ook Special Purpose Vehicles (SPV’s) kunnen worden opgericht met als doel de 
effectisering van litigation.39 Kortom: litigation zou een financieel actief worden dat op alle 
mogelijke bestaande manieren kan worden verhandeld.40 

3.4. TPLF sensu stricto 

16. TPLF sensu stricto kan worden gezien als een restcategorie: het betreft TPLF sensu 
lato zonder de praktijk van litigation loans en de overdracht van rechtsvorderingen. Onder 
TPLF sensu stricto vallen dan de vormen van TPLF (sensu lato) waarbij uitsluitend de 
procedurekosten van een procespartij gefinancierd worden en waarbij de titularis van de 
vordering minstens enige controle over de procedure behoudt.  

17. Het begrip “third party litigation funding” wordt meestal in deze betekenis gebruikt. 
Ook in dit werk krijgt “TPLF” deze invulling, tenzij anders aangegeven. Meer specifiek 
wordt in dit werk gehandeld over TPLF ter financiering van de eisende procespartij. 

 

4. Financiering via verzekeringen (LEI: Legal Expenses Insurance) 

18. Het is mogelijk het risico op (bepaalde) procedurekosten af te dekken met behulp van 
een verzekering. Dit type verzekeringen wordt Legal Expenses Insurance (LEI) genoemd. 
Er bestaan twee soorten legal expenses insurance: before-the-event insurance (BTE) en 
after-the-event insurance (ATE).41 In de Verenigde Staten is de LEI-markt quasi 
onbestaande, in tegenstelling tot in Europa.42 

                                        
36 Zie infra 30, nr. 61. 
37 (Abramowicz, 2004) 43. 
38 (Pinna, 2010) 17. 
39 Ibid. 
40 (De Morpurgo, 2011) 355. 
41 (De Morpurgo, 2011) 353. 
42 (Faure en De Mot, 2012) 743. 
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4.1. Before-the-event Insurance (BTE) 

19. Bij het afsluiten van een before-the-event verzekeringscontract verbindt de verzekeraar 
zich ertoe in de toekomst de mogelijke procedurekosten van haar verzekeringsnemer te 
betalen, in ruil voor de betaling van een premie. Afhankelijk van de bedongen dekking kan 
de verzekeraar de procedurekosten op zich nemen indien de verzekeringsnemer zelf een 
vordering instelt en/of indien er een vordering wordt ingesteld tegen de 
verzekeringsnemer.43 

Before-the-event insurance wordt erg veel afgesloten in Duitsland en Oostenrijk. Ook in 
andere civil law landen komt before-the-event insurance voor44, in de vorm van een 
zelfstandige verzekering of als onderdeel van een andere verzekering. Ook in België is dit 
type verzekering in opmars.45 

4.2. After-the-event Insurance (ATE) 

20. After-the-event insurance komt enkel voor in het Verenigd Koninkrijk, veelal in 
combinatie met een conditional fee agreement46 of met TPLF47. Dit contract wordt 
afgesloten na het ontstaan van een vordering. De verzekeraar verbindt zich ertoe de 
eventuele adverse costs te betalen die de verzekeringsnemer verschuldigd kan zijn aan zijn 
tegenpartij indien hij de procedure verliest.48 

 

5. Rechtshulp vanwege de overheid (legal aid) 

21. In bijna alle landen bestaat een vorm van legal aid, die het mogelijk maakt in bepaalde 
gevallen (quasi) kosteloos te procederen49 (als eiser of verweerder). Uiteraard zijn diverse 
voorwaarden verbonden aan het bekomen van legal aid. Deze voorwaarden variëren van 
rechtssysteem tot rechtssysteem. Er wordt echter altijd vereist dat de procespartij zelf niet 
de middelen heeft de procedurekosten te betalen. Indien het gaat om een eiser die een 
vordering wil instellen, wordt ook vereist dat de vordering een redelijke kans op slagen 
heeft.50 

22. Legal aid bestaat in uiteenlopende vormen. Hierop ingaan valt buiten het bestek van 
dit werk. Het is wel belangrijk aan te stippen dat er overheidsfinanciering aan de basis ligt 
van bijna alle vormen van legal aid. Zoals gezegd wordt legal aid hierdoor steeds meer 
beperkt in het kader van kostenbesparingen, waarbij de vrijgekomen ruimte dikwijls wordt 
ingevuld door bovenstaande privaatrechtelijke alternatieven.  

                                        
43 (Van Boom, 2010) 93. 
44 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 21. 
45 Zie infra 62, nr. 118. 
46 Zie supra 4, nr. 9. 
47 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 81 en (Van Boom, 2010) 101. 
48 (Veljanovski, 2011) 6. 
49 (Veljanovski, 2011) 7. 
50 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 23. 
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B. TPLF in verschillende rechtssystemen 

23. Hierna volgt een bespreking van TPLF in enkele specifieke rechtssystemen. Daarna 
wordt ook ingegaan op een aanbeveling die de Europese Commissie uitvaardigde met 
betrekking tot collectieve vorderingen tot staking en schadevergoeding betreffende 
schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten. TPLF is immers een relevante 
financieringsmethode voor deze procedure.  

1. Common law en civil law rechtssystemen 

24. De laatste decennia is TPLF in verschillende rechtssystemen geïntroduceerd. Hoewel er 
dus sprake is van een internationale tendens, waarbij gebeurtenissen in een welbepaald 
rechtssysteem ook een sterke invloed kunnen uitoefenen op andere rechtssystemen51, is 
TPLF ook een plaatsgebonden fenomeen. TPLF is immers in elk rechtssysteem op een 
andere manier gegroeid en gevormd, naargelang de juridische en maatschappelijke context 
die er heerst(e). Deze context is bovendien steeds aan evolutie onderhevig, waaraan de 
betrokken vorm van TPLF zich voortdurend aanpast.52  

25. In dit onderdeel wordt een beknopt overzicht gegeven van de huidige status van TPLF 
in enkele voor TPLF toonaangevende rechtssystemen. De bestaande vormen van TPLF in 
verschillende rechtssystemen kunnen worden onderverdeeld in twee grote categorieën: 
TPLF in common law staten enerzijds en in civil law staten anderzijds. Deze 
onderverdeling wordt gemaakt omwille van de fundamenteel andere juridische context 
waarin TPLF opereert. Het is opvallend dat TPLF veel meer voorkomt in common law 
rechtssystemen dan in civil law rechtssystemen. Hiervoor worden in de literatuur 
verschillende redenen aangehaald.  

Ten eerste zijn burgerlijke procedures in de verschillende groepen rechtssystemen 
fundamenteel anders opgebouwd. In een civil law rechtssysteem heeft de rechter een actieve 
rol, onder andere met betrekking tot de bewijsvoering.53 De rol van een rechter in een 
common law rechtssysteem is daarentegen eerder passief, waardoor bepaalde taken die de 
rechter op zich neemt in een civil law rechtssysteem in de common law world worden 
uitgevoerd door advocaten. Hierdoor lopen de advocatenkosten hoger op in common law 
rechtssystemen.54 Aangezien advocatenkosten een grote invloed hebben op het totale 
kostenplaatje van een burgerlijke procedure, zorgt dit ervoor dat de kosten verbonden aan 
een burgerlijke procedure in common law landen hoger liggen dan in civil law landen.55 Dit 
doet de behoefte aan alternatieve financieringsmethoden (waaronder TPLF) stijgen.56 
Hiernaast zorgt de mogelijkheid tot het toekennen van punitive damages, die in de common 
law world frequent wordt toegepast maar in de civil law world verboden is, ervoor dat de 

                                        
51 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 38. 
52 Ibid., 6. 
53 (Reimann, 2012) 54. 
54 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 107. 
55 (De Morpurgo, 2011) 406. 
56 Zie infra 31, nr 63. 
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potentiële winstmarges voor financiers in de common law world groter zijn dan in de civil 
law world.57 

Ten tweede is er naast deze structurele verschillen ook een groot verschil in rechtscultuur. 
In common law landen wordt, TPLF buiten beschouwing gelaten, reeds een hoge graad van 
“vermarkting” van justitie en juridische diensten aanvaard.58 In deze cultuur wordt het 
recht door een economische bril bekeken59 en is de stap naar de creatie van een markt 
gebaseerd op eigendomsrechten in procedures klein. Deze rechtscultuur staat in schril 
contrast met de wijze waarop in civil law landen met vorderingen wordt omgegaan: een 
rechtsvordering wordt er beschouwd als iets persoonlijks.60 De burgerlijke procedure wordt 
er niet aanzien als een marktsysteem, maar als een manier voor schadelijders om 
compensatie te ontvangen. Bij deze manier van denken is het veel minder logisch de stap 
naar TPLF te zetten. 

1.1. Common law staten 

1.1.1. Australië 
26. Oorspronkelijk beletten de common law doctrines maintenance en champerty het 
ontstaan van TPLF in Australië. Deze doctrines ontstonden in de middeleeuwen in het 
Verenigd Koninkrijk en werden door de kolonisatie van kracht in Australië. Maintenance is 
het ondersteunen van een rechtsvordering waarbij men geen partij is. Champerty is een 
vorm van maintenance, waarbij de derde die de rechtsvordering ondersteunt een financieel 
belang heeft in de uitkomst van de zaak.61 De praktijken van maintenance en champerty 
vormden zowel een onrechtmatige daad (waaruit recht op schadevergoeding kon ontstaan) 
als een misdrijf. Aangezien TPLF duidelijk beantwoordt aan de doctrine van champerty, 
was de praktijk lange tijd verboden. 

27. In de jaren ’90 van de vorige eeuw kwam TPLF voor het eerst voor in Australië.62 Een 
wettelijk bepaalde uitzondering op de doctrines van maintenance en champerty zorgde toen 
voor een beperkte ruimte die het ontstaan van TPLF toeliet: in faillissementszaken konden 
curatoren voortaan contracteren met derden om financiering te bekomen voor het instellen 
van vorderingen van failliete vennootschappen.63 Het betrof onder andere 
aansprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders van de vennootschap wegens 
machtsmisbruik, vorderingen tot nietigverklaring van bepaalde transacties64, vorderingen 
tegen wanbetalende schuldenaren… Deze uitzondering had tot doel de curator de 

                                        
57 (De Morpurgo, 2011) 406. 
58 (De Morpurgo, 2011) 407. 
59 (Tzankova, 2012) 551. 
60 (De Morpurgo, 2011) 408. 
61 (Barker, 2012) 458. 
62 (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 648. 
63 (Dietsch, 2011) 703. 
64 (Standing Committee of Attorneys-General, 2006) 5. 
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mogelijkheid te bieden het actief van de vennootschap te maximaliseren om vervolgens de 
schuldeisers zo goed mogelijk te voldoen.65  

28. De doctrines van maintenance en champerty werden geleidelijk minder restrictief 
geïnterpreteerd door de Australische rechtbanken66 en door wetgevend optreden in 
verschillende rechtsgebieden binnen Australië afgeschaft67. Hierdoor breidde het 
werkingsgebied van TPLF zich stilaan uit. Toch bestond er nog rechtsonzekerheid met 
betrekking tot de rechtsgeldigheid van contracten die TPLF bewerkstelligen (hierna: 
financieringscontracten). De afschaffing van de doctrines strekte zich immers niet uit tot 
gevallen waarin financieringscontracten strijdig zijn met het publiek beleid of op een andere 
wijze niet rechtsgeldig zijn.68 Onduidelijkheid over de draagwijdte hiervan zorgde ervoor 
dat procespartijen nog steeds de doctrine van champerty opwierpen voor de rechter om de 
rechtsgeldigheid van financieringscontracten van de tegenpartij te betwisten. Er werd ook 
geargumenteerd dat financieringscontracten een abuse of process inhielden.69 Financiers 
voelden zich bijgevolg geremd om te investeren in zaken die buiten het duidelijk afgelijnde 
gebied van de uitzondering met betrekking tot faillissementszaken vielen.70 

The High Court of Australia zorgde in 2006 voor rechtszekerheid over de legitimiteit van 
financieringscontracten in de zaak Fostif v. Campbells Cash and Carry71. Hierbij stelde het 
hof dat de doctrines maintenance en champerty de rechtsgeldigheid van 
financieringscontracten niet in de weg stonden, zelfs niet als de financier hierbij controle 
over de procedure verwierf. Als argumentatie hiervoor werd onder andere aangehaald dat 
TPLF de toegang tot de rechter vergemakkelijkt72 en dat de contractvrijheid tussen 
wilsbekwame volwassenen moet worden geëerbiedigd73. De rechtszekerheid die deze 
beslissing met zich meebracht zorgde voor een grote stimulans tot groei van de sector.74 

29. Hoewel er discussie bestaat over mogelijke regulering de lege ferenda75, lijken de 
Australische regelgevers de toenemende groei van TPLF goed te keuren, aangezien er (tot 
nu toe) geen beperkende regulering werd uitgevaardigd.76 A contrario is de wetgever wel 
reeds tussengekomen om de gevolgen van rechtspraak die een belemmerende werking zou 

                                        
65 (Barker, 2012) 462. 
66 (De Morpurgo, 2011) 361. 
67 (Legg, 2008) 702. 
68 Ibid. 
69 (Standing Committee of Attorneys-General, 2006) 8. 
70 (Abrams en Chen, 2013) 1084. 
71 Zie http://eresources.hcourt.gov.au/downloadPdf/2006/HCA/41 [laatst geraadpleegd op 3 augustus 
2016].  
72 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 50. 
73 (Steinitz, 2011) 1280. 
74 (Reimann (ed.), 2012) 63. 
75 Zie onder andere (Law Council of Australia, 2011); (Mavrakis, Daley en Clark, 2014); (Standing 
Committee of Attorneys-General, 2006). 
76 (Mavrakis, Daley en Clark, 2014) 1. 
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hebben op de markt van TPLF, te neutraliseren.77 The Federal Court besliste in 2009 in de 
zaak Brookfield Multiplex78 dat class actions die door TPLF gefinancierd worden onder het 
concept “managed investment scheme” vallen. Dit wil zeggen dat het Hof door TPLF 
gefinancierde class actions beschouwde als een instrument voor collectieve belegging. 
Hierdoor zou TPLF in de context van class actions onderhevig worden aan de vele 
verplichtingen die de Corporations Act 2001 oplegt: een vergunningsplicht en gedragscode 
voor de financier, registratieplicht…79 Dit zou ongetwijfeld een belemmering vormen voor de 
groei van de TPLF-markt. De federale regelgever beschouwde deze rechtspraak als een 
ongewenste ontwikkeling en deed deze teniet door expliciet te bepalen dat door TPLF 
gefinancierde class actions geen “managed investment schemes” zijn in de zin van de 
Corporations Act 2001.80 Dit doet vermoeden dat de Australische regelgever de vrije 
ontwikkeling en groei van de TPLF-markt een goede zaak vindt. 

30. Vandaag wordt TPLF in Australië nog steeds veel toegepast in faillissementszaken. 
Hiernaast spitsen financiers zich ook toe op commerciële vorderingen met een hoge waarde, 
complexe aansprakelijkheidsgeschillen en class actions81.82 Onder deze class actions 
bevinden zich veel “securities class actions”83: class actions die bestaan uit vorderingen van 
effectenhouders tegen een bepaalde emittent.84 Kleine vorderingen van individuen en 
vorderingen tot vergoeding van letselschade worden niet door TPLF gefinancierd.85 

31. Het succes van TPLF in Australië is het gevolg van meerdere factoren die de bloei van 
het fenomeen in de hand werken. Ten eerste geldt in Australië de zogenaamde loser pays 
rule86, die inhoudt dat (een deel van) de proceskosten van de winnende partij moeten 
worden vergoed door de verliezende partij.87 Deze regel vergroot het risico dat gepaard gaat 
met het instellen van een vordering, waardoor een rechtssubject sneller zal beslissen dit 
risico op een derde (de financier) af te wentelen.  

Ten tweede zijn contingency fees88 in Australië verboden en is er geen grote markt van 
zogenaamde legal expenses insurance89.90 Deze vormen van derdefinanciering van 
burgerlijke rechtsprocedures leunen functioneel nauw aan bij TPLF. Hun afwezigheid op de 

                                        
77 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 52. 
78 Brookfield Multiplex Ltd v. International Litigation Funding Partners Pte Ltd, 2009.  
Zie https://jade.io/article/118716. [laatst geraadpleegd op 3 augustus 2016] 
79 (Kalajzic, Cashman en Longmoore, 2003) 110. 
80 (Reimann (ed.), 2012) 66. 
81 Over TPLF en class actions: zie infra 26, nr. 52. 
82 (Abrams en Chen, 2013) 1084 en (Mavrakis, Daley en Clark, 2014) 1. 
83 (Cameron, 2010) 212. 
84 Voor meer info over securities class actions in Australië, zie (Legg, 2008). 
85 (Demougin en Maultzsch, 2014) 531. 
86 Zie supra 2, nr 5. 
87 (Reimann (ed.), 2012) 60. 
88 Zie supra 4, nr 8. 
89 Zie supra 7, nr 18. 
90 (Reimann (ed.), 2012) 65. 
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Australische financieringsmarkt heeft tot gevolg dat TPLF als financieringsmechanisme 
weinig tot geen concurrentie heeft op de financieringsmarkt. Bijgevolg zullen mensen die 
financiering zoeken in de private markt zich noodgedwongen tot TPLF wenden. Op deze 
manier draagt de afwezigheid van alternatieve financieringsmechanismen bij tot de groei 
van TPLF.91  

Ten derde zijn de voorwaarden voor het bekomen van legal aid92 vrij streng93, nadat de 
federale en statelijke overheden sterk gesnoeid hebben in de bedragen die zij hier aan 
besteedden94. In de laatste 20 jaar daalden de bedragen die beschikbaar zijn voor legal aid 
in burgerlijke zaken met maar liefst 78 procent. De legal aid die beschikbaar is, wordt bijna 
integraal toegekend aan procespartijen in strafzaken en familiezaken.95 Dit heeft tot gevolg 
dat veel mensen die niet de middelen hebben de procedurekosten te betalen geen beroep 
kunnen doen op legal aid.96 Voor deze mensen kan TPLF in bepaalde gevallen een oplossing 
bieden. 

Ten laatste kon de groeiende TPLF-sector ongehinderd door belemmerende rechtspraak of 
regulering genieten van deze gunstige marktomstandigheden. 

 

1.1.2. De Verenigde Staten 
32. TPLF sensu lato, i.e. in de brede betekenis zoals hierboven gedefinieerd97, kwam in de 
Verenigde Staten reeds voor eind de jaren ’80. Toen bestond immers reeds de praktijk 
waarbij advocaten aan eisers verwikkeld in een procedure wegens letselschade voorschotten 
gaven om medische- en levenskosten te dekken. De toekomstige opbrengsten van de 
procedure fungeerden hierbij als het onderpand van deze lening. Dit is de praktijk van de 
lawsuit loans98, ook pre-settlement funding genoemd.99 TPLF sensu stricto100 ontstond in de 
jaren ’90101 uit een combinatie van voormelde lawsuit loans en de praktijk van syndicated 
lawsuits102.103 Oorspronkelijk werden dan ook enkel “kleinere” zaken door TPLF 
gefinancierd, namelijk zaken waarbij een individuele eiser een schadevergoeding vordert ter 
vergoeding van letselschade of schade ontstaan uit een onrechtmatige daad.  

                                        
91 (Cameron, 2010) 213. 
92 Zie supra 8, nr 21. 
93 (Demougin en Maultzsch, 2014) 530. 
94 (Kalajzic, Cashman en Longmoore, 2003) 97. 
95 (Cameron, 2010) 211. 
96 (Attorney-General’s Department, 2009) 44. 
97 Zie supra 5, nr. 11. 
98 Zie supra 5, nr 12. 
99 (Lyon, 2010) 574. 
100 Zie supra 7, nr 16. 
101 (De Morpurgo, 2011) 362. 
102 Deze praktijk bestond uit het aantrekken van één of meerdere externe investeerders, die in ruil voor 
hun financiering proportioneel deelden in de opbrengst van de procedure. 
103 (Lyon, 2010) 573. 
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33. Vandaag bestaan er in de Verenigde Staten twee verschillende vormen van TPLF.104 
Enerzijds worden individuele eisers via TPLF gefinancierd, zoals dit oorspronkelijk werd 
gedaan. In het merendeel van de gevallen betreft het persoonlijke vorderingen ter 
vergoeding van letselschade (meestal schade veroorzaakt door verkeersongevallen).105 De 
vergoeding van de financier (die enkel verschuldigd is als de procedure succesvol is) bestaat 
uit een vaste geldsom, vermeerderd met een vaste (en hoge) interestvoet.106 Hoe langer de 
procedure aansleept, hoe groter de opbrengst van de financier dus is. Dit leidt ertoe dat in 
bepaalde gevallen de geldsom verschuldigd aan de financier groter kan zijn dan de 
opbrengst van de procedure, wat de nodige controversie opwekt. Anderzijds wordt TPLF 
gebruikt voor de financiering van commerciële vorderingen, i.e. vorderingen van 
ondernemingen tegen andere ondernemingen.107 Deze vorderingen betreffen betwistingen 
met betrekking tot intellectuele eigendom, contractuele afspraken en (vermeende) 
schendingen van mededingingsregels.108 In deze context ontvangt de financier als 
vergoeding een contractueel bepaald deel van de opbrengst van de procedure.109 Aangezien 
er geen empirische data beschikbaar zijn, is het moeilijk een concreet beeld te krijgen van 
de bestaande TPLF-markt in de Verenigde Staten.110 Hoewel TPLF er overwegend met de 
eerste vorm geassocieerd wordt, mag hieruit niet worden afgeleid dat TPLF meer 
individuele vorderingen dan commerciële vorderingen financiert.111 Financierings-
overeenkomsten met betrekking tot commerciële vorderingen worden immers vaak bewust 
geheimgehouden. De TPLF-industrie financiert tot nu toe geen class actions in de 
Verenigde staten.112 

34. Ook in de Verenigde staten zijn er verschillende juridische factoren die de werking van 
TPLF beïnvloeden. Ten eerste is er een bloeiende markt in contingency fees (in 
tegenstelling tot Australië).113 Dit is een belangrijk alternatief voor het bekomen van 
financiering naast TPLF. Bovendien zorgt de techniek van de class actions ervoor dat 
bepaalde verschillende kleine vorderingen die afzonderlijk niet voor de rechtbank zouden 
worden gebracht, kunnen worden samengevoegd.114 Men kan zich dan ook de vraag stellen 

                                        
104 Diverse literatuur stelt dat er in de Verenigde Staten drie vormen van TPLF aanwezig zijn: zie 
(Garber, 2010) 1; (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 44; (Kalajzic, Cashman en Longmoore, 2013) 128-
129; (McGovern, Rickman e.a., 2010) 1. Hierbij wordt financiering aan advocatenfirma’s als derde vorm 
beschouwd. Deze financiering bestaat echter uit leningen die altijd moeten worden terugbetaald, 
ongeacht de uitkomst van (een) bepaalde procedure(s). Deze financiering is dus geen vorm van TPLF. 
Zie (Avraham en Wickelgren, 2014) 237, voetnoot 15. 
105 (Avraham en Wickelgren, 2014) 238. 
106 Ibid., 237. 
107 (Garber, 2010) 1. 
108 (McGovern, Rickman e.a., 2010) 1. 
109 (Avraham en Wickelgren, 2014) 239. 
110 (Garber, 2010) 1. 
111 (Lorde, 2008) 84. 
112 (Kalajzic, Cashman en Longmoore, 2013) 127. 
113 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 44. 
114 (Demougin en Maultzsch, 2014) 532. 
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of er wel nood is aan TPLF, als toegang tot de rechter reeds door deze mechanismen wordt 
gerealiseerd.115 De meningen zijn hierover verdeeld. Voorstanders van TPLF stellen dat 
TPLF wel degelijk tot gevolg heeft dat bepaalde procespartijen met een waardevolle 
vordering toegang krijgen tot het justitieel apparaat, terwijl dit zonder TPLF niet zou 
kunnen. Ongegronde vorderingen zouden niet door TPLF gefinancierd worden. Financiers 
bestuderen de succeskansen van vorderingen immers grondig voor ze beslissen deze al dan 
niet te financieren.116 Tegenstanders stellen dat er al genoeg mechanismen aanwezig zijn om 
toegang tot het gerechtelijk apparaat voor gegronde vorderingen te verzekeren. De 
vorderingen die TPLF bijkomend zou financieren, zouden dan ook van twijfelachtige aard 
zijn: onder meer speculatieve vorderingen en zogenaamde strike suits.117 Bovendien wordt 
geargumenteerd dat aangezien de hoeveelheid procedures in de Verenigde Staten al vrij 
hoog ligt, bijkomende procedures meer kosten dan baten met zich meebrengen. Elke 
procedure brengt immers externe kosten met zich mee, onder andere de kosten die de 
verweerder moet dragen om zich te verdedigen voor de rechtbank. Als de drempel voor een 
eiser om een vordering in te stellen dermate laag is dat het hem (quasi) niets kost, zal deze 
mogelijk vorderingen instellen waarvan de private opbrengst lager is dan de sociale kost. Er 
zouden dus procedures ontstaan die voor een private procespartij voordelig, maar sociaal 
gezien niet wenselijk zijn.118 

Ten tweede wordt in de Verenigde Staten niet de loser pays rule, maar de zogenaamde 
American rule toegepast. Dit wil zeggen dat de procespartijen in beginsel elk hun eigen 
proceskosten betalen, ongeacht de uitkomst van de procedure.119 TPLF vormt dan ook een 
goed mechanisme om de eigen procedurekosten, die de procespartij quasi zeker zelf moet 
dragen, af te wentelen op een derde (de financier). Procedurekosten zijn voor de financier 
bovendien meer voorspelbaar onder de American rule dan onder de English rule, wat de 
risico’s voor de financier verlaagt. Bij TPLF van een procedure onder de English rule moet 
de financier immers rekening houden met de mogelijkheid dat hij zowel de procedurekosten 
van de partij die hij financiering biedt als van de tegenpartij moet vergoeden als de 
procedure niet succesvol blijkt. Bij TPLF van een procedure onder de American rule zal de 
financier enkel de procedurekosten van de partij wiens procedure hij financiert moeten 
dragen, ongeacht de uitkomst van het geding.  

Ten derde hebben de doctrines van maintenance en champerty ook in de Verenigde Staten 
een belangrijke invloed op de ontwikkeling van TPLF. De doctrines waren vroeger in alle 
staten van kracht via state law.120 Vandaag kan de status van TPLF in de Verenigde 
Staten worden vergeleken met een lappendeken121: elke staat heeft zijn eigen benadering ten 

                                        
115 Ibid. en (Schaner en Appleman, 2012) 186. 
116 (Schaner en Appleman, 2012) 185. 
117 (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 664. 
118 (Rubin, 2011) 681-682. Voor een algemene bespreking van deze problematiek: zie infra 37, nr. 69. 
119 Zie supra 2, nr 5. 
120 (Demougin en Maultzsch, 2014) 532. 
121 (Schaner en Appleman, 2012) 179. 
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aanzien van de doctrines. Het is dus onmogelijk uitspraken te doen over de legaliteit van 
TPLF in de Verenigde Staten als geheel. Als illustratie van de complexiteit van deze 
situatie kan de legaliteit van de verkoop van persoonlijke aansprakelijkheidsvorderingen ter 
vergoeding van lichamelijke schade worden aangehaald. De staten kunnen op dit punt 
worden onderverdeeld in vier categorieën. Ten eerste zijn er 29 staten waar zowel de 
verkoop van deze vorderingen als het verkopen van de opbrengst van deze vorderingen 
verboden is. In acht andere staten is dit eerste verboden, maar is de verkoop van de 
opbrengst uit deze vorderingen wel toegelaten. In negen staten zijn beide praktijken legaal. 
Ten slotte heerst in vier staten onduidelijkheid met betrekking tot deze materie. Dit 
betekent echter niet dat TPLF enkel voorkomt in de 17 staten waar de verkoop van 
opbrengsten van de vordering wordt toegelaten. Het is immers in de andere staten ook 
gebruikelijk financieringscontracten af te sluiten, waarbij via een rechtskeuzebeding het 
recht van een staat waar TPLF wel legaal is van toepassing wordt gemaakt op de 
overeenkomst.122  

Ten slotte is er recent in vier staten een beperkte regulering ten aanzien van TPLF 
uitgewerkt: in Maine, Ohio, Nebraska en New York.123 De regulering omvat vooral 
verplichtingen met betrekking tot de vorm en inhoud van financieringscontracten. Door te 
vereisen dat de contracten goed leesbaar zijn voor niet-juristen en dat bepaalde essentiële 
zaken over de overeenkomst duidelijk vermeld worden, wil men bewerkstelligen dat 
rechtzoekenden voldoende geïnformeerd zijn over de draagwijdte van het contract voor ze 
beslissen dit contract al dan niet af te sluiten.124 Soms worden ook inhoudelijke 
verplichtingen opgelegd, zoals het verbod arbitrage te verplichten als er een geschil 
ontstaat met betrekking tot de overeenkomst, maar deze verplichtingen blijven erg 
beperkt.125 De meest verregaande inhoudelijke beperking staat in de regulering van 
Nebraska, waar de som die verschuldigd is aan de financier niet hoger mag zijn dan de 
opbrengst van de procedure.126  

                                        
122 (Cain, 2014) 21-24. 
123 Ibid., 25. 
124 (Avraham en Wickelgren, 2014) 245. 
125 Dit verbod geldt in Maine, zie (Cain, 2014) 31. 
126 (Cain, 2014) 34. 
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1.1.3. Het Verenigd Koninkrijk 
35. De doctrines van maintenance en champerty ontstonden in het Verenigd Koninkrijk in 
de middeleeuwen.127 Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze doctrines ook in het 
Verenigd Koninkrijk zelf lange tijd de ontwikkeling van TPLF hebben tegengehouden. In 
de Criminal Law Act van 1967 werden maintenance en champerty als misdrijven 
afgeschaft.128 Een schending van deze doctrines resulteert sindsdien niet meer in een recht 
op schadevergoeding.129 Maintenance en Champerty kunnen echter wel nog worden 
ingeroepen als grond om een contract niet-afdwingbaar te verklaren, indien dit contract 
maintenance of champerty inhoudt op een wijze die strijdig is met het overheidsbeleid.130  

36. In de laatste eeuw is de wijze waarop rechtsvorderingen in het Verenigd Koninkrijk 
worden gefinancierd sterk geëvolueerd. Oorspronkelijk was legal aid er wijd verspreid: het 
mechanisme dekte de procedurekosten van 80 procent van de gezinnen. De procedurekosten 
van een eisende partij werden gedekt door het legal aid fonds indien de vordering een 
redelijke kans op succes had en het kapitaal en inkomen van de eisende partij onder een 
bepaalde grens viel. Dit fonds hoefde deze kosten echter niet steeds definitief te dragen: als 
de procedure in hoofde van de eisende partij succesvol bleek, werden de gemaakte kosten 
van het legal aid fonds vergoed door de verweerder in toepassing van de loser pays rule. 
Indien de eiser de procedure verloor, werd het fonds daarentegen niet vergoed. De kosten 
van dit systeem werden stilaan ondraagbaar. In de jaren ’80 en ’90 verlaagde de overheid 
verschillende keren de bovengrens van het inkomen en kapitaal die eisende partijen 
mochten bezitten om in aanmerking te komen voor legal aid. Dit bleek echter onvoldoende 
om het systeem betaalbaar te maken.131 In 1999 besliste de overheid dan ook het over een 
andere boeg te gooien. De Access to Justice Act hervormde de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor legal aid nogmaals, waarbij deze erg strikt werden. Om access 
to justice te herstellen werden twee alternatieve financieringsmethoden ingevoerd: 
conditional fees132 en after-the-event verzekeringen133.134 Deze duidelijke beleidswijziging, 
waarbij de voorkeur werd gegeven aan privaatrechtelijke financieringsmechanismen, 
creëerde een gunstig klimaat voor het ontstaan van TPLF.135 

Hoewel in het begin rechtsonzekerheid bestond met betrekking tot de legaliteit van TPLF – 
dit  financieringsmechanisme werd immers niet expliciet toegelaten door de Access to 
Justice Act – verklaarden de rechtbanken financieringscontracten zelden nietig wegens 
strijdigheid met de doctrines van maintenance en champerty. Ze hanteren sinds de 

                                        
127 (Barker, 2012) 459-460. 
128 (Steinitz, 2011) 1280. 
129 (Mulheron, 2014) 580. 
130 (Barker, 2012) 494. 
131 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 304-305. 
132 Zie supra 4, nr 9. 
133 Zie supra 8, nr 20. 
134 (De Morpurgo, 2011) 397. 
135 (Dietsch, 2011) 699. 
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beleidswijziging immers een progressieve visie, waarbij ze stellen dat deze doctrines 
evolutief, i.e. in overeenstemming met het overheidsbeleid, moeten worden 
geïnterpreteerd.136 De doctrines van maintenance en champerty hebben op deze wijze echter 
nog steeds invloed: een financieringscontract waarin de controle over de rechtsprocedure 
wordt overgedragen van de titularis van de vordering naar de financier kan bijvoorbeeld 
nietig worden verklaard op grond van champerty.137 De rechtbanken beschouwen deze 
overdracht van controle immers strijdig met het overheidsbeleid, waardoor financiers steeds 
behoedzaam zijn de grens van eventueel advies geven naar controle nemen over de 
procedure niet te overschrijden.138 

In 2005 werd de legaliteit van TPLF bevestigd in de zaak Arkin139. The Court of Appeal 
moest in deze zaak oordelen of adverse costs ook kunnen worden verhaald op de financier 
van de (verliezende) tegenpartij.140 Hierbij werd voor het eerst gesteld dat TPLF niet louter 
moet worden getolereerd, maar ook gestimuleerd om de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken.141 Met het oog hierop stelde de rechtbank dat de financier kan worden 
aangesproken tot het betalen van adverse costs142, maar hoogstens ten belope van het 
bedrag van de financiering.143 

37. Naar aanleiding van de extreem hoge kosten van bepaalde burgerlijke 
rechtsprocedures, werd Lord Jackson in 2008 gevraagd om het burgerlijk rechtssysteem in 
het Verenigd Koninkrijk onder de loep te nemen. Hij kreeg de taak te onderzoeken welke 
elementen in het systeem de kosten zo hoog deden oplopen en aanbevelingen te doen om 
dit te verhelpen. Na grondig onderzoek werd in 2010 het Civil Litigation Costs Review 
gepubliceerd. Hierin deed Lord Jackson verschillende aanbevelingen die betrekking hadden 
op het wijzigen van de burgerlijke rechtsprocedure om de kosten ervan te drukken. 
Hiernaast boog hij zich ook over de financiering van rechtsvorderingen, die nauw 
verbonden is met de kostenproblematiek.144 In dit kader sprak hij zijn goedkeuring uit over 
de aanwezigheid van TPLF in de financieringsmarkt: het financieringsmechanisme speelt 
een positieve rol in het vergroten van access to justice.145 De vraag rees echter of de TPLF-
markt moest gereguleerd worden om ongewenste effecten te voorkomen. Hieromtrent 
oordeelde Lord Jackson dat in de toenmalige beginnende en groeiende markt een vrijwillige 
gedragscode zou volstaan, indien alle financiers zich hierbij zouden aansluiten. Bindende 

                                        
136 (Steinitz, 2011) 1281. 
137 (De Morpurgo, 2011) 398. 
138 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 105. 
139 Arkin v. Borchland Lines Ltd & Ors, 2005. Zie 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/655.html. [laatst geraadpleegd op 6 juli 2016] 
140 (Barker, 2012) 499. 
141 (De Morpurgo, 2011) 398. 
142 Zie supra 2, nr 5. 
143 (Barker, 2012) 501. 
144 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 303. 
145 (Lord Jackson, 2009) 160. 
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regulering uitgevaardigd door de overheid zou echter noodzakelijk worden indien de markt 
zich sterk zou uitbreiden in de toekomst.146 

38. Vandaag is er (beperkte) regulering met betrekking tot TPLF in het Verenigd 
Koninkrijk: er is een zelfregulerende code uitgevaardigd, waaraan ten tijde van het 
onderzoek door Lord Jackson reeds gewerkt werd147. In dit kader werd in 2011 de 
Association of Litigation Funders (ALF) opgericht, een onafhankelijke organisatie die 
instaat voor het uitwerken van en toezien op deontologische regels voor de 
financieringssector. Gelijktijdig werd de eerste Code of Conduct for Litigation Funders 
uitgebracht, waarvan reeds in 2014 een nieuwe, herwerkte versie werd gepubliceerd.148 De 
Code of Conduct omvat slechts vijf pagina’s met enkele fundamentele regels: onder andere 
het verbod voor de financier om meer geld te ontvangen van de gefinancierde partij dan de 
procedure heeft opgebracht, de vereiste schriftelijke bevestiging dat de gefinancierde partij 
vóór het sluiten van de overeenkomst een onafhankelijke advocaat heeft geconsulteerd, het 
verbod voor de financier om te pogen controle of invloed uit te oefenen op de procedure… 
Enkel financiers die lid worden van ALF zijn gebonden door de gedragsregels die vervat 
liggen in de Code of Conduct en worden onderworpen aan toezicht van ALF.149 Het betreft 
dus geen verplicht systeem van regulering ten aanzien van alle financiers die actief zijn in 
het Verenigd Koninkrijk. Momenteel telt ALF zeven leden.150 Dit geringe aantal wordt 
geschat minder dan één derde van de actieve financiers in het Verenigd Koninkrijk te 
omvatten.151 Samen met de waargenomen sterke groei van de TPLF-markt de laatste jaren, 
doet dit feit stemmen opgaan om de TPLF-industrie op bindende wijze te reguleren, zoals 
Lord Jackson het voorstelde.152 

39. In het Verenigd Koninkrijk bestaat vandaag dus een sterk groeiende TPLF-markt. Dit 
zou moeten tegemoet komen aan het access to justice-probleem dat mede ontstond door de 
drastische inperking van legal aid. Theoretisch gezien kunnen een grote variatie aan type 
zaken door TPLF gefinancierd worden. Recent onderzoek153 wees echter uit dat financiers 
in het Verenigd Koninkrijk erg commercieel zijn ingesteld: ze investeren vooral in 
rechtsvorderingen waaruit ze een grote opbrengst verwachten.154 Hierbij gaat het 

                                        
146 (Lord Jackson, 2010) 119. 
147 (Lord Jackson, 2009) 163. 
148 Zie website van de Association of Litigation Funders: www.associationoflitigationfunders.com/about-
us. [laatst geraadpleegd op 19 november 2015] 
149 (Mulheron, 2014) 571. 
150 Zie http://associationoflitigationfunders.com/membership/membership-directory/.  
[laatst geraadpleegd op 4 maart 2016] 
151 (Justice Not Profit, 2015) 7. 
152 Ibid., 1. 
153 Zie (Hodges, Peysner en Nurse, 2012). 
154 (Dietsch, 2011) 706. Zie ook de websites van verschillende financiers die werkzaam zijn in het 
Verenigd Koninkrijk: www.burfordcapital.com; www.calunius.com; www.harbourlitigationfunding.com; 
www.redresssolutions.co.uk; www.vannin.com; www.woodsfordlitigationfunding.com; …  
[laatst geraadpleegd op 4 maart 2016] 
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voornamelijk om commerciële vorderingen met een hoge waarde. TPLF zorgt bijgevolg niet 
voor meer access to justice met betrekking tot kleinere individuele vorderingen, zoals 
aansprakelijkheidsvorderingen wegens lichamelijk letsel, familiezaken (o.a. echtscheidingen), 
vorderingen wegens laster en eerroof…155 TPLF zou wel access to justice verhogen voor 
vorderingen van zogenaamde SME’s (Small and Medium-sized Enterprises, de Engelstalige 
benaming voor KMO’s), waarvoor de procedurekosten voorheen een grote belemmering 
vormden.156 

 

1.2. Civil law staten 

1.2.1. Duitsland 
40. Het systeem van procedurekosten in Duitsland is ontworpen met het oog op het 
verwezenlijken van gelijke toegang tot de rechter voor iedereen. Dit principe is 
grondwettelijk verankerd.157 Door uitgebreide regulering met betrekking tot alle kosten die 
een burgerlijke procedure met zich meebrengt, zijn procedurekosten in Duitsland erg goed 
voorspelbaar. Deze voorspelbaarheid heeft het ontstaan van een uitgebreide markt in legal 
expenses insurance (LEI), meer bepaald before-the-event insurance (BTE)158, in de hand 
gewerkt.159 Veertig tot vijftig procent van de Duitse huishoudens heeft een 
rechtsbijstandverzekering afgesloten.160 Daarnaast draagt ook een systeem van legal aid161 
bij tot access to justice. Dit zijn, naast zelffinanciering, de belangrijkste 
financieringsmethoden waarmee procedurekosten in Duitsland bekostigd worden.  

No-win-no-fee overeenkomsten waren oorspronkelijk verboden in Duitsland. In 2006 
besliste het Duitse Grondwettelijk Hof echter dat rechtssubjecten die niet voldoende eigen 
middelen hebben om een procedure te bekostigen en niet in aanmerking komen voor legal 
aid, de mogelijkheid moeten hebben een no-win-no-fee overeenkomst aan te gaan. Bij 
gebreke hieraan zouden rechtssubjecten in deze situatie immers het recht op toegang tot de 
rechter worden ontzegd.162 Ingevolge deze rechtspraak maakte een wetswijziging in 2008 het 
aangaan van een contingency fee agreement of conditional fee agreement mogelijk in deze 
specifieke situatie.163 Deze overeenkomsten komen in de praktijk echter amper voor.164 

                                        
155 Enkele financiers geven op hun website expliciet aan niet te investeren in dergelijke vorderingen: zie 
http://www.harbourlitigationfunding.com/about-us/our-criteria/; 
http://www.redresssolutions.co.uk/about-us. [laatst geraadpleegd op 4 maart 2016] 
156 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 104. 
157 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 350.  
158 Zie supra 8, nr. 19. 
159 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 39. 
160 (Shannon en Nieuwveld, 2012) 162. 
161 Zie supra 8, nr. 21. 
162 Bündesverfassungsgericht, 12 december 2006 (1 BvR 2576/04). Zie 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/12/rs20061212_1bvr25
7604.html. [laatst geraadpleegd op 3 augustus 2016] 
163 (Faure, Fernhout en Philipsen, 2010) 43-44.  
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41. TPLF werd in Duitsland voor het eerst geïntroduceerd in 1998.165 De daaropvolgende 
groei van de financieringsmarkt verliep er relatief traag in vergelijking met bepaalde andere 
rechtssystemen waar TPLF ingang vond, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.166 Vandaag 
zijn verschillende financiers actief op de Duitse financieringsmarkt. Desondanks is het 
aantal vorderingen die door TPLF gefinancierd worden er eerder klein.167 De sterk 
ontwikkelde markt in rechtsbijstandverzekeringen is ongetwijfeld één van de verklaringen 
hiervoor.  

Momenteel lijkt de financieringsmarkt echter sterker te groeien. Naast de financiers die 
traditioneel al jaren in Duitsland aanwezig zijn168, hebben recent ook verschillende 
internationale ondernemingen die gespecialiseerd zijn in procesfinanciering een vestiging in 
Duitsland geopend169. Aanleiding hiervoor is het stijgend aantal collectieve procedures en 
de verwachte stijging van procedures naar aanleiding van schendingen van 
mededingingsrechtelijke regels170, die een grotere vraag naar litigation funding 

teweegbrengen.171 

42. TPLF is in Duitsland niet uitdrukkelijk gereguleerd. Verschillende Duitse financiers 
zijn echter dochterondernemingen van Duitse verzekeringsfirma’s, die wel onderhevig zijn 
aan regulering. Hierdoor opereren financiers niet in een juridisch vacuüm.172 Een 
financieringsovereenkomst wordt in het Duitse recht gekwalificeerd als de oprichting van 
een stille vennootschap die tot doel heeft een vordering in te stellen en opbrengst te halen 
uit de procedure. De financier is een stille vennoot. Zijn bijdrage om het gemeenschappelijk 
doel te bereiken bestaat louter uit het financieren van de procedure. De financier mag 
onder het Duitse recht bijgevolg geen enkele controle uitoefenen op de procedure.173 174 

                                                                                                                            
164 (Shannon en Nieuwveld, 2012) 163. 
165 (De Morpurgo, 2011) 401; http://foris-prozessfinanzierung.de/Prozessfinanzierung-mit-FORIS/Third-
Party-Litigation-Funding [laatst geraadpleegd op 4 april 2016]. 
166 (Mellersh, 2016) 2. 
167 (Shannon en Nieuwveld, 2012) 161. 
168 Bijvoorbeeld ROLAND ProzessFinanz (sinds 2001), Legial (sinds 2000) en Foris (sinds 1998).  
Zie https://www.roland-prozessfinanz.de/en/ueberuns/rolandprozessfinanz/; https://www.legial.de/das-
unternehmen.html en http://foris-prozessfinanzierung.de/Prozessfinanzierung-mit-FORIS/Third-Party-
Litigation-Funding [laatst geraadpleegd op 13 april 2016]. 
169 Bijvoorbeeld Bentham Europe, Burford Capital en Claim Funding Europe. Zie 
https://www.benthameurope.com/home; http://www.burfordcapital.com/what-we-do/ en 
http://claimsfundingeurope.eu/.  
170 Zie richtlijn 2014/104/EU van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen 
volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten 
en van de Europese Unie. 
171 (Mellersh, 2016) 1-2. 
172 Ibid., 2. 
173 (De Morpurgo, 2011) 401-404 en (Shannon en Nieuwveld, 2012) 167. 
174 De facto zal een financier in een beperkt aantal omstandigheden echter wel invloed hebben op de 
beslissingen van het rechtssubject. In het financieringscontract zijn immers doorgaans uitdrukkelijk 
ontbindende bedingen opgenomen, die de financier het recht geven de overeenkomst te beëindigen en af 
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1.2.2. Nederland 
43. Ook in Nederland geldt de loser pays-rule, waarbij de adverse costs bepaald worden 
door de officieuze maar in de praktijk sterk nageleefde lijst Liquidatietarieven. Er is een 
vrij uitgebreide markt in after-the-event insurance, die kleiner is dan in Duitsland maar een 
groeiende evolutie kent.175 No-win-no-fee agreements zijn er verboden.  

44. De financieringsmethode TPLF is aanwezig in Nederland, waar het beter bekend is 
onder de term “procesfinanciering”. De eerste financier zou in Nederland actief geworden 
zijn in 1986. Er is niet veel informatie over TPLF in Nederland beschikbaar.176 Zeker is 
echter dat de financieringsmethode er legaal is, wat past in de Nederlandse rechtscultuur. 
Traditioneel worden in Nederland immers geen beperkingen gesteld aan de 
overdraagbaarheid van vorderingen, noch aan de inmenging van derden in procedures.177  

Het is onduidelijk in welke mate TPLF in Nederland wordt aangewend om procedures te 
financieren. Vermoedelijk gaat het slechts om een beperkt aantal zaken.178 De vestiging van 
nieuwe financiers in Nederland doet echter vermoeden dat de financieringsmarkt aan het 
groeien is.179 De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade maakt het voeren van 
collectieve procedures in Nederland mogelijk. Ingevolge deze wet kunnen overeenkomsten 
ter vergoeding van massaschade gesloten tussen schadeveroorzakers en één of meer 
belangenorganisaties door de rechter bindend worden verklaard voor alle benadeelden.180 
Het Amsterdamse Gerechtshof oordeelde dat ook overeenkomsten die een sterke 
extraterritoriale werking hebben door de rechter bindend kunnen worden verklaard.181 
Bovendien is er een wetswijziging in de maak teneinde ook collectieve 
schadevergoedingsacties mogelijk te maken.182 De mogelijkheid tot het voeren van 
dergelijke procedures, in combinatie met de stilzwijgende toelating van TPLF, maakt 
Nederland een aantrekkelijk rechtssysteem voor financiers.  

Naast collectieve procedures worden ook vele andere types procedures in Nederland door 
TPLF gefinancierd. Het gaat onder andere om commerciële vorderingen, 
faillissementszaken en zaken gevoerd door particulieren. Het belangrijkste kenmerk van 

                                                                                                                            
te zien van verdere financiering. Aangezien deze financiering doorgaans cruciaal is voor het verderzetten 
van de procedure, zal het rechtssubject situaties die aanleiding kunnen geven tot de toepassing van 
ontbindende bedingen proberen te vermijden. 
175 (Shannon en Nieuwveld, 2012) 178. 
176 Ibid., 179. 
177 (Van Boom en Luiten, 2015) 198. 
178 (Shannon en Nieuwveld, 2012) 177; (Van Boom en Luiten, 2015) 188; (Kamerstuk 2013/14, 31753-65) 
3. 
179 Zie http://www.careergenerators.nl/personal-branding/procesfinancierg-een-primeur-in-nederland/; 
https://mknapen.wordpress.com/2014/05/30/procesfinanciering-een-win-win-win-situatie/ en 
http://redbreast.com/redbreast-in-advocatie/?lang=nl [laatst geraadpleegd op 5 april 2016]. 
180 (Kamerstuk 2003/04, 29414-3) 1. 
181 Hof van Amsterdam, 12 november 2010  (LJN: BO3908). 
182 Zie https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK004026 [laatst geraadpleegd op 3 augustus 
2016]. 
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zaken die door TPLF worden gefinancierd is dat ze (bij het overgrote merendeel van de 
financiers) een verwachte opbrengst van 100.000 euro of meer moeten hebben.183 

45. De vraag werd gesteld naar de wenselijkheid van het reguleren van de TPLF-sector in 
het algemeen. Verschillende mogelijkheden werden hierbij aangereikt.184 Er werd echter 
beslist voorlopig geen regeling met betrekking tot TPLF uit te werken en af te wachten hoe 
de markt zal evolueren. Momenteel loopt wel een experiment met betrekking tot de 
resultaatsgerelateerde beloning van advocaten.185 De Nederlandse wetgever zal dus 
vermoedelijk haar aandacht (eerst) op deze financieringsmethode richten. 

 

2. Aanbeveling van de Europese Commissie met betrekking tot collectieve 

vorderingen 

46. Na grondig voorbereidend werk vaardigde de Europese Commissie op 11 juni 2013 een 
aanbeveling “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” uit.186 Hierin roept de Commissie de Europese 
lidstaten op om door middel van nationale regelgeving een mechanisme voor collectief 
verhaal uit te werken, met als basis een aantal gemeenschappelijke Europese beginselen die 
in de aanbeveling worden uitgewerkt.187 Dit mechanisme dient ertoe vorderingen van een 
groot aantal personen die door dezelfde schending van een aan het EU-recht ontleend recht 
schade hebben opgelopen, te bundelen in één procedure. Het kan gaan om vorderingen tot 
staking van een bepaalde gedraging of om vordering ter vergoeding van schade.188 Deze 
aanbeveling heeft een grote invloed op de creatie van nationale regelgeving. 

47. De lidstaten dienen volgens de Europese aanbeveling vertegenwoordigende instanties 
aan te duiden die bevoegd zijn voor het instellen van collectieve vorderingen.189 Deze 
instanties moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: (1) ze moeten een non-profit 
karakter hebben, (2) de belangrijkste doelstellingen ervan moeten een direct verband 
hebben met de (beweerde) geschonden (aan het EU-recht ontleende) rechten en (3) de 
instantie moet over voldoende capaciteit beschikken qua financiële en personele middelen 
en juridische expertise om de eisers goed te kunnen vertegenwoordigen.190 Het financiële 

                                        
183 Zie http://redbreast.com/over-ons/?lang=nl; http://liesker-procesfinanciering.nl/#lieskerFilm; 
http://www.hillandross.com/diensten/; http://www.legalfunding.nl/wat_is_procesfinanciering.  
[laatst geraadpleegd op 17 april 2016] 
184 (Kamerstuk 2011/12, 33126-6) 6-8. 
185 (Kamerstuk 2013/14, 31753-65) 3-4. 
186 Aanbeveling 2013/396/EU. 
187 Artikel 2 aanbeveling 2013/396/EU. 
188 Overweging 2 aanbeveling 2013/396/EU. 
189 Enkel deze instanties kunnen vervolgens collectieve vorderingen instellen, wat de toegankelijkheid van 
de procedure sterk beperkt. 
190 Artikel 4 aanbeveling 2013/396/EU. 
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aspect van deze laatste vereiste zal mogelijk een sterk belemmerende werking hebben op 
het instellen van collectieve vorderingen. Een vordering instellen is immers een financieel 
zware en risicovolle operatie – wellicht zullen niet veel non-profit organisaties bereid zijn 
dit te doen. 

48. De wijze van financiering van de collectieve procedures is van groot belang: zonder 
adequate financieringsmogelijkheden zal de procedure in de praktijk amper worden 
toegepast.191 De Europese Commissie heeft zich niet uitgesproken over gepaste 
financieringsmethodes van de collectieve procedure. Dit valt bijgevolg onder de 
beleidsvrijheid van de Europese lidstaten. TPLF is dus een mogelijke financieringsmethode 
voor collectieve procedures in lidstaten waar deze financieringsvorm toegelaten is. Door de 
vertegenwoordigende instantie toe te laten een beroep te doen op een financier, dient die 
instantie niet met eigen middelen in te staan voor de procedurekosten en het risico dat met 
de procedure gepaard gaat. De Europese Commissie heeft in haar aanbeveling wel enkele 
algemene principes met betrekking tot de financiering uitgewerkt die tot doel hebben 
misbruik van collectieve procedures te vermijden. Met deze principes moet rekening worden 
gehouden bij het aanwenden van TPLF ter financiering van een collectieve procedure.192 

De eisende partij moet verplicht bij de aanvang van de procedure voor de rechtbank de 
oorsprong aangeven van de middelen die zij zal gebruiken ter ondersteuning van de rechts- 
vordering.193 Indien de vertegenwoordigende instantie een financieringscontract heeft 
afgesloten, is zij dus verplicht dit te melden aan de rechtbank. Als de rechter vaststelt dat 
er een belangenconflict bestaat tussen de financier en de vertegenwoordigende instantie of 
haar leden, dat de financier onvoldoende financiële middelen heeft om aan de financiële 
verplichtingen die voortvloeien uit het financieringscontract te voldoen of dat de 
vertegenwoordigende instantie over onvoldoende middelen beschikt om eventuele adverse 
costs te dragen194, moet de rechter de behandeling van de zaak kunnen schorsen.195 
Daarnaast mag de financier geen controle uitoefenen op de procedure, geen vordering 
financieren tegen een verweerder die zijn concurrent is of waarvan hij afhankelijk is en geen 
buitensporige rente aanrekenen op de financiële middelen die hij ter beschikking stelt.196  

Ten slotte is er nog een laatste belangrijke beperking: de vergoeding van de financier mag 
niet bestaan uit een rente gebaseerd op het bedrag van de opbrengst van de procedure of 
minnelijke schikking.197 Contingency fees zijn dus verboden. Op welke manier de vergoeding 
van de financier dan wel wordt vastgelegd, is een puur contractuele aangelegenheid. Er kan 

                                        
191 (Voet, 2015 [B]) 203. 
192 Deze strenge formulering belet niet dat de lidstaten van deze Europese regeling kunnen afwijken, 
aangezien dit alles vervat ligt in een aanbeveling. Een aanbeveling is “soft law” en bijgevolg niet 
bindend. 
193 Artikel 14 aanbeveling 2013/396/EU. 
194 Als deze ingevolge het contract niet ten laste van de financier vallen. 
195 Artikel 15 aanbeveling 2013/396/EU. 
196 Artikel 15 aanbeveling 2013/396/EU. 
197 Artikel 32 aanbeveling 2013/396/EU. 
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bijvoorbeeld gedacht worden aan een rente op de bedragen die de financier ter beschikking 
stelt. De aanbeveling bepaalt een uitzondering op het verbod: als de 
financieringsovereenkomst geregeld is door een overheidsinstantie in het belang van de 
partijen, kan de vergoeding van de financier wel afhankelijk gemaakt worden van de 
opbrengst van de procedure.198 Deze uitzondering weerspiegelt de ratio van het verbod. De 
Europese Commissie vreesde duidelijk dat de belangen van de eisers zouden worden 
geschaad als de vergoeding van de financier afhankelijk is van de opbrengst van de 
procedure.  

49. In 2014 heeft België, in de lijn van deze aanbeveling, de rechtsvordering tot collectief 
herstel in het kader van consumentenzaken ingevoerd. Een groot pijnpunt van de 
wetgeving betreft het ontbreken van enige regulering met betrekking tot de financiering 
van collectieve procedures. De wetgever gaat ervan uit dat collectieve procedures op 
dezelfde manier zullen gefinancierd worden als andere procedures.199 Dit kan in de praktijk 
een sterke belemmering zijn voor het instellen van collectieve procedures in België: voor 
financiering is er volledige afhankelijkheid van de vertegenwoordigende instantie. Deze 
regulering biedt dus geen ruimte om TPLF aan te wenden als financieringsmiddel voor 
collectieve procedures in België.200 

 

  

                                        
198 Artikel 32 aanbeveling 2013/396/EU. 
199 (Voet en Allemeersch, 2014) 661. 
200 Over de vraag of TPLF een geschikte financieringsmethode zou zijn voor de Belgische class action: zie 
infra 68, nr. 128. 
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C. Domeinen waarin TPLF wordt toegepast 

50. TPLF is een financieringsvorm die in verschillende domeinen wordt toegepast. Om 
deze diversiteit in te verf te zetten, wordt hier kort besproken hoe TPLF dient tot 
financiering van individuele vorderingen, class actions en internationale arbitrage. 

1. Individuele vorderingen 

51. TPLF financiert in de eerste plaats individuele rechtsvorderingen, namelijk 
rechtsvorderingen die door één (of enkele) procespartij(en) bij de rechter aanhangig worden 
gemaakt in een specifiek rechtssysteem. Deze masterproef focust vooral op TPLF met 
betrekking tot dit domein. 

2. Class actions 

52. PIERS definieert het begrip “class action” als volgt: “een procedure die wordt aanhangig 
gemaakt door (of tegen) één of meerdere personen die optreden namens een ganse groep of 
class van belanghebbenden”.201 Met dit type procedure kunnen vorderingen worden 
ingesteld die niet als individuele vordering zouden worden ingesteld. Het betreft in het 
bijzonder de situatie waar een foutieve gedraging van één entiteit schade veroorzaakt aan 
een groot aantal slachtoffers.202 De schade die de slachtoffers individueel lijden is te klein 
om deze slachtoffers ertoe te bewegen een vordering tot schadevergoeding in te stellen.203 
Dit is het rational apathy-probleem204.205 Een vertegenwoordiger van de groep slachtoffers 
kan – als het rechtssysteem dit toelaat – een class action instellen, waarbij in één zaak 
wordt getracht schadevergoeding te bekomen voor de individuele groepsleden. Dit kan 
gebeuren door het treffen van een minnelijke schikking met de schadeveroorzaker of door 
beslechting van het geschil door de rechter.  

53. De class action-procedure komt in erg veel rechtssystemen voor.206 Bovendien is dit 
type procedure in opmars: in Europa is het laatste decennium tot op vandaag veel discussie 
geweest over de wenselijkheid van class actions. Deze discussies hebben geleid tot het 
invoeren van groepsvorderingen in verschillende Europese staten.207 De aanbeveling van de 
Europese Commissie met betrekking tot collectieve vorderingen heeft hier ongetwijfeld toe 
bijgedragen.208 De concrete vorm en inhoud van een class action-procedure is uiteraard 

                                        
201 (Piers, 2007) 825. 
202 (Keske, Renda en Van den Bergh, 2010) 57. 
203 (Piers, 2007) 830. 
204 Vrije vertaling: het probleem van de rationele onverschilligheid. 
205 (Keske, Renda en Van den Bergh, 2010) 59. 
206 Zie http://globalclassactions.stanford.edu/category/categories/country-reports. [laatst geraadpleegd 
op 20 juli 2016] 
207 Onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en in België. Zie 
http://www.herbertsmithfreehills.com/insights/issues/l-class-actions-coming-to-europe [laatst 
geraadpleegd op 19 juli 2016]. Ook in Spanje, Portugal en Italië is het voeren van collectieve procedures 
mogelijk. Zie http://www.freshfields.com/foresight/article-03.html [laatst geraadpleegd op 19 juli 2016]. 
Voor meer informatie met betrekking tot de Belgische class action procedure: zie infra 67, nr. 126. 
208 Zie supra 23, nr. 46. 
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afhankelijk van het rechtssysteem waar de class action wordt ingesteld. Er zijn 
bijvoorbeeld grote verschillen tussen de bestaande Europese collectieve vorderingen en de 
Amerikaanse class actions.209 Europese collectieve vorderingen hebben dikwijls een beperkt 
materieel toepassingsgebied, alsook beperkingen op de wijze waarop de vorderingen kunnen 
worden ingesteld. Deze beperkingen worden ingebouwd om een explosie aan collectieve 
vorderingen en misbruiken van de procedure (die bij de Amerikaanse class action 
opduiken) te voorkomen. Uiteraard heeft ook de sterk verschillende juridische context een 
grote invloed op de procedure.210 

54. De financiering van class actions is een stuk complexer dan de financiering van 
individuele vorderingen. In grote lijnen zijn er drie financieringsmogelijkheden. Ten eerste 
kan de vertegenwoordigende eiser (die de vordering instelt ten behoeve van alle 
groepsleden) de rechtsvordering financieren. Deze vertegenwoordiger kan – afhankelijk van 
het rechtssysteem – een individueel groepslid, een overheidsinstantie of belangenvereniging 
zijn. Het grote knelpunt bij financiering door de vertegenwoordigende eiser is de hoge 
procedurekost die een class action met zich meebrengt.211 De procedurekosten van class 
actions lopen doorgaans hoger op dan deze van een individuele procedure.212 Het vergt een 
erg grote bereidheid van de vertegenwoordigende eiser om deze kosten op zich te nemen. 
Bovendien loopt de vertegenwoordiger in bepaalde rechtssystemen ook het risico adverse 
costs te moeten betalen indien de procedure verloren wordt.213 De hoogte van de 
procedurekosten vormt dus een grote belemmering voor het instellen van een class action. 
Ten tweede kan de advocaat die de groep vertegenwoordigt de procedurekosten op zich 
nemen. Dit gebeurt door middel van het afsluiten van een contingency fee agreement214.215 
Op deze manier verkrijgt de advocaat een persoonlijk belang in de procedure dat niet 
steeds overeenstemt met het belang van de groepsleden. In de literatuur wordt dit het 
agency-probleem genoemd.216 Ten slotte kan een class action ook door een derde partij 
worden gefinancierd. Hierbij vormt TPLF een belangrijke financieringsmogelijkheid.  

55. Class actions vormen in se een geschikte investering voor financiers: door het 
samenbrengen van vele individuele vorderingen gaat het om procedures met een grote 
potentiële opbrengst. Aangezien collectieve vorderingen doorgaans tegen een grote 
onderneming worden ingesteld, vormt ook de solvabiliteit van de tegenpartij geen 
belemmering.217 In de praktijk worden class actions vooral in Australië op grote basis door 
TPLF gefinancierd.218 In de Verenigde Staten heeft de TPLF-markt zich nog niet op het 

                                        
209 (Piers, 2007) 837. 
210 Ibid., 835. 
211 (Voet, 2015 [B]) 206-209. 
212 (Keske, Renda en Van den Bergh, 2010) 63. 
213 (Russell, 2010) 179. 
214 Zie supra 4, nr. 8. 
215 (Voet, 2015 [B]) 210. 
216 Ibid., 212. 
217 Zie infra 47, nr. 86. 
218 (Hensler, 2011) 321. 
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gebied van class actions begeven, in Nederland dan weer wel.219 In deel II van deze 
masterproef wordt de vraag gesteld of TPLF gewenst zou zijn ter financiering van de 
Belgische class action.220 

3. Internationale arbitrage 

56. De TPLF-markt heeft zich slechts ongeveer tien jaar geleden begeven op het terrein 
van de arbitrage.221 TPLF werd oorspronkelijk enkel gebruikt voor de financiering van 
nationale procedures voor de burgerlijke rechter. Na de versoepeling en afschaffing van de 
maintenance en champerty-doctrines in verschillende common law jurisdicties begonnen 
financiers zich ook toe te spitsen op het financieren van arbitrale procedures.222 

57. Door de confidentialiteit waaronder arbitrale procedures meestal beslecht worden, zijn 
geen data beschikbaar over de evolutie van TPLF in de markt van arbitrale procedures. 
Toch zijn er verschillende aanwijzingen dat het gebruik van TPLF bij arbitrale procedures 
stijgt.223 Ten eerste is er een merkbare stijging van het aantal rechtsvragen met betrekking 
tot TPLF die opduiken in een specifiek type arbitrage, nl. international investment treaty 
arbitration.224 Dit type arbitrale procedures, waarbij geschillen worden beslecht tussen een 
buitenlandse investeerder en haar gastland, wordt dikwijls niet vertrouwelijk behandeld.225 
Aangezien in deze arbitrageprocedures steeds meer melding wordt gemaakt van TPLF, is 
het erg waarschijnlijk dat TPLF ook een sterke groei kent in de andere types 
arbitrageprocedures.226 Ten tweede vormen arbitrale procedures een zeer geschikte markt 
voor TPLF. De kosten van arbitrage kunnen voor procespartijen erg hoog oplopen227 en 
arbitrale procedures kunnen lang aanslepen228. Bovendien worden erg veel arbitrale 
procedures gevoerd, waardoor de vraag naar TPLF groot is.229 Dit weerspiegelt zich in een 
groeiend aantal financiers die in hun publiciteit openlijk aangeven in arbitrale procedures 
te willen investeren.230 

58. In de academische wereld wordt slechts sinds 2011 aandacht besteed aan de combinatie 
van internationale arbitrage en TPLF.231 Momenteel wordt TPLF ter financiering van 
internationale arbitrale procedures aanzien als een beginnende markt met veel 

                                        
219 Ibid., 323. 
220 Zie infra 67, nr. 126. 
221 (Darwazeh en Leleu, 2016) 125. 
222 (Scherer en Wilmerhale, 2012). 
223 (Trusz, 2013) 1658. 
224 Voor een bespreking van enkele arbitrale zaken waarin vragen met betrekking tot TPLF worden 
opgeworpen: zie (Honlet, 2015). 
225 (Trusz, 2013) 1664. 
226 Ibid., 1665. 
227 (De Brabandere en Lepeltak, 2012) 383. 
228 (Seidel, 2013) 19. 
229 (Trusz, 2013) 1662. 
230 (Goldsmith en Melchionda) 54. 
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groeipotentieel.232 Opdat deze markt zich zou kunnen uitbreiden tot een ware industrie, 
moeten verschillende vragen worden beantwoord die ontstaan door het combineren van 
TPLF en internationale arbitrage. Enkele voorbeelden: moet het bestaan en de inhoud van 
het financieringscontract worden bekendgemaakt aan de arbiter(s) en tegenpartij, teneinde 
belangenconflicten te vermijden?233 Moet of kan een financier zich ertoe verbinden 
eventuele adverse costs te dragen?234 Heeft TPLF een invloed op de afwikkeling van een 
arbitrale procedure? Het is belangrijk hierbij te vermelden dat internationale arbitrage een 
breed begrip is met vele facetten, wat deze materie moeilijk maakt om te bestuderen.235 In 
deze masterproef wordt niet dieper ingegaan op TPLF in internationale arbitrage. 
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DEEL II. TPLF EN HAAR GEVOLGEN: WENSELIJK IN 

BELGIË? 

59. In dit deel wordt de wenselijkheid van TPLF in België besproken. Ten eerste staat de 
wenselijkheid van TPLF in het kader van de zoektocht naar de optimale hoeveelheid access 
to justice in de kijker (A). Deze analyse heeft betrekking op individuele vorderingen. Ten 
tweede wordt de vraag gesteld of TPLF een goede financieringsmethode zou zijn voor de 
Belgische rechtsvordering tot collectief herstel (B). 

A. De zoektocht naar de optimale hoeveelheid access to justice 

60. Het voornaamste argument dat door voorstanders van TPLF wordt aangehaald, is dat 
de beschikbaarheid van dit financieringsmechanisme access to justice in een rechtssysteem 
zou vergroten. In dit hoofdstuk wordt dit uitgebreid besproken. In subonderdeel 1 wordt 
dit argument toegelicht, in zijn context geplaatst en geanalyseerd. Hierbij worden de 
algemene principes met betrekking tot access to justice op abstracte wijze besproken, 
zonder in te gaan op de situatie in bepaalde rechtsstelsels. Dit gebeurt aan de hand van 
volgende structuur. Ten eerste wordt het fenomeen access to justice toegelicht, zowel 
vanuit het standpunt van een individueel rechtssubject als vanuit een globale kijk op een 
bepaald rechtssysteem of een bepaalde categorie binnen een rechtssysteem (titel 1.1.). Ten 
tweede wordt ingegaan op de belangrijke vraag hoeveel access to justice wenselijk is in een 
rechtssysteem (titel 1.2.). Ten derde wordt het effect van TPLF op access to justice 
besproken (titel 1.3.). Ten slotte wordt toegelicht hoe TPLF kan gebruikt worden in het 
kader van de zoektocht naar het optimale punt van access to justice (titel 1.4.). In het 
tweede subonderdeel wordt, met behulp van de informatie gegeven in subonderdeel 1, 
ingegaan op de access to justice in België.  

1. Algemeen 

1.1. Access to justice 

61. De mogelijkheid om naar de rechter te stappen is van fundamenteel belang in elk 
democratisch rechtssysteem: het zorgt ervoor dat rechtssubjecten hun rechten kunnen 
afdwingen of compensatie kunnen ontvangen als deze geschonden zijn.236 Een rechterlijke 
procedure beslecht geschillen tussen rechtssubjecten237, wat de sociale cohesie ten goede 
komt. Daarnaast zorgt de mogelijkheid tot het instellen van een gerechtelijke procedure 
ervoor dat de geldende regelgeving gerespecteerd wordt. Zonder de mogelijkheid om 
rechten af te dwingen zouden deze theoretisch blijven. In de praktijk zou dan het recht van 
de sterkste, i.e. de persoon in de meest machtige positie, gelden. Wetende dat de rechten in 
de praktijk niet kunnen worden afgedwongen, zou deze persoon de regelgeving aan zijn 
laars lappen. In de law and economics-literatuur wordt in dit kader gesteld dat de 
regelmatige effectieve afdwinging van rechten een deterrence effect met zich meebrengt: als 
potentiële schadeveroorzakers weten dat mensen die schade lijden door hun gedrag naar de 
rechter zullen stappen om hiervoor vergoeding te eisen, zullen ze meer voorzichtigheid aan 
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de dag leggen om ervoor te zorgen dat ze deze schade niet veroorzaken.238 De externe 
negatieve effecten van een onvoorzichtige gedraging worden door het toepassen van de 
wetgeving “geïnternaliseerd”239, waardoor het rechtssubject hiermee rekening houdt bij het 
stellen van zijn gedraging. Het vooruitzicht te moeten betalen voor de veroorzaakte schade 
maant aan tot voorzichtigheid. Dit is het sociaal wenselijke effect dat door de regelgeving 
beoogd wordt en dus slechts bereikt wordt door regelmatige effectieve afdwinging voor de 
rechter. Dit principe geldt niet enkel in het aansprakelijkheidsrecht, maar in het algemeen. 
Als de kosten van schendingen van de wet via een gerechtelijke procedure op de schouders 
van degene die de wet schond terechtkomen, worden deze inbreuken op de wet ontmoedigd. 
In een rechtssysteem is het dus van fundamenteel belang dat rechtssubjecten de 
mogelijkheid hebben naar de rechter te stappen, zodat ze erop kunnen vertrouwen dat ze 
de rechten die aan hen toekomen effectief zullen kunnen uitoefenen. Dit vertrouwen vormt 
de basis voor het economische en sociale leven in een maatschappij.240 

62. De mate waarin rechtssubjecten naar de rechter (kunnen) stappen, wordt bepaald door 
de aanwezige hoeveelheid access to justice. Access to justice, in het Nederlands het 
beginsel van toegang tot de rechter genoemd, geeft de hoogte van de financiële drempel 
weer die moet worden overwonnen om een bindende rechterlijke uitspraak te bekomen.241 242 
Het verhogen van access to justice impliceert dat de drempel kleiner wordt, het verlagen 
van access to justice betekent dat de drempel vergroot. De drempelhoogte voor het 
bekomen van een rechterlijke uitspraak kan op twee manieren bekeken worden: vanuit het 
standpunt van een individueel rechtssubject en vanuit een globaal zicht op een bepaald 
rechtssysteem.243 

63. De drempelhoogte vanuit het standpunt van een individueel rechtssubject geeft de 
hoogte van de procedurekosten weer die door de procespartij (zouden) moeten worden 
betaald ten opzichte van de geldmiddelen die deze procespartij bezit. Dit kan op volgende 
manier in een breuk worden uitgedrukt: 

Drempel =  
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���	��	����	�	��		����	�		
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�����	�	��	����	�	�	�������
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De procedurekosten omvatten alle kosten die een rechtsprocedure met zich meebrengt: 
zowel kosten die aan het begin, tijdens en op het einde van de procedure moeten betaald 

                                        
238 A contrario: (De Morpurgo, 2011) 382 en (Shepherd, 2012) 597. 
239 (McGovern, Rickman, Doherty, Kipperman, Morikawa en Giglio, 2010) 3. 
240 (Attorney-General’s Department, 2009) 1. 
241 Hier wordt gefocust op het financiële aspect van access to justice. Access to justice omvat ook andere 
aspecten, die het bestek van deze masterproef te buiten gaan. Zie infra 33, nr. 65. 
242 Uiteraard kan ook op andere manieren een oplossing voor het geschil worden bekomen, zoals door 
onderling overleg, bemiddeling, arbitrage… Om analyse in de context van TPLF mogelijk te maken, 
wordt hier echter enkel gefocust op de toegang tot het gerechtelijk apparaat (en dus op 
geschillenbeslechting door een rechter). Over TPLF bij arbitrage: zie supra 28, nr. 56. 
243 Hierna volgt een eigen analyse, gebaseerd op alle geraadpleegde literatuur.  
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worden. Het betreft onder meer kosten voor het gebruik van de rechtbank244, kosten van 
bewijsvoering, advocatenkosten, eventuele adverse costs245… Het moet gaan om 
procedurekosten die door de procespartij zelf moeten worden gefinancierd. Kosten die 
ingevolge een contract gefinancierd worden door een derde (bijvoorbeeld door een financier 
bij TPLF, door een advocaat bij een contingency fee agreement, door de staat ingevolge de 
toekenning van legal aid…) vallen niet op de schouders van de procespartij en moeten dus 
niet in rekening worden gebracht om de drempelhoogte te bepalen. De hoogte van de 
procedurekosten hangt af van een groot aantal factoren, zoals het rechtssysteem waarin de 
procedure plaatsvindt of zou plaatsvinden246, het type vordering of zaak, de aanwezigheid 
van bijstand of vertegenwoordiging van een advocaat, de duur van de procedure…  

Deze procedurekosten moeten worden gedeeld door de financiële middelen van de 
procespartij. Een bepaald bedrag aan procedurekosten zal immers voor een rechtssubject 
die een groot persoonlijk vermogen bezit minder onoverkomelijk lijken dan voor een 
rechtssubject die in zich financiële moeilijkheden bevindt.247 De drempelhoogte is dus 
afhankelijk van rechtssubject tot rechtssubject, naargelang diens vermogen.  

64. Als de drempelhoogte een bepaalde grens bereikt, zal een rechtssubject beslissen de 
rechtsvordering niet in te stellen omdat de procedurekosten naar diens aanvoelen niet 
opwegen tegen de mogelijke opbrengst van de procedure. In dat geval is het rechtssubject 
niet bereid een som eigen gelden gelijk aan de procedurekosten te onderwerpen aan het 
risico dat de procedure met zich meebrengt. Het betreft een subjectieve grens die 
afhankelijk is van rechtssubject tot rechtssubject: de ene (rechts)persoon is immers meer 
risicoavers dan de andere.248 Het is dus mogelijk dat, indien twee rechtssubjecten zich in 
een identieke situatie bevinden (i.e. ze hebben dezelfde vordering in hetzelfde rechtssysteem 
en hetzelfde financiële vermogen), het ene rechtssubject ervoor opteert de rechtsvordering 
wel in te stellen en het andere rechtssubject ervoor kiest niet te procederen. 

Er zijn echter twee situaties waarin elk rationeel rechtssubject ervoor zal opteren niet te 
procederen, ongeacht zijn of haar risicoappetijt. De eerste situatie betreft deze waarin de 
procedurekosten hoger liggen dan de financiële middelen van het rechtssubject. In dat geval 
kan het rechtssubject de procedurekosten simpelweg niet betalen. In de tweede situatie 
liggen de procedurekosten hoger dan de verwachte opbrengst van de procedure.249 Het 
instellen van de vordering is dan economisch gezien een verliesoperatie. 

                                        
244 Deze kosten omvatten vaak het betalen van een bedrag bij het instellen van de procedure en/of bij 
het nemen van bepaalde juridische stappen. Deze bedragen worden door de overheid geïnd teneinde de 
werking van de rechtbanken (deels) te financieren. In België moeten in dit kader bijvoorbeeld rolrechten 
worden betaald. Zie infra 51, nr. 97. 
245 Indien de procedure in hoofde van de procespartij niet succesvol is en in het rechtssysteem waar de 
procedure gevoerd wordt een cost shifting rule geldt, zie supra 2, nr. 5.  
246 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 102. 
247 (Gramatikov, 2009) 9. 
248 (Shepherd, 2012) 597. 
249 (Deffains en Desrieux, 2012 [B]), 20.  
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65. Op deze manier voorgesteld lijkt de beslissing om al dan niet te procederen slechts van 
één subjectieve factor af te hangen: de bereidheid van het rechtssubject om risico’s te 
nemen. De twee andere factoren, met name de procedurekosten en de financiële middelen 
van het rechtssubject, zijn immers objectief vaststelbaar. De beslissing in hoofde van het 
rechtssubject om al dan niet te procederen lijkt dan ook simpel: deze schijnt, mits het 
rechtssubject zich niet bevindt in één van bovenstaande situaties waarin procederen 
sowieso niet aangewezen is, volledig af te hangen van diens risicoappetijt. In de realiteit is 
de situatie complexer.  

Ten eerste is het niet duidelijk hoeveel de procedurekosten zullen bedragen op het moment 
waarop het rechtssubject moet beslissen al dan niet een vordering in te stellen. De 
voorspelbaarheid van procedurekosten voor de aanvang van een procedure varieert sterk 
van rechtssysteem tot rechtssysteem.250 Het is mogelijk dat het rechtssubject bij het nemen 
van zijn beslissing rekening moet houden met een zeer brede marge waarin de 
procedurekosten uiteindelijk kunnen vallen.251 Dit is een extra risicovolle factor bij het 
nemen van de beslissing: naast de beslissing een bepaalde geldsom al dan niet aan het risico 
van de procedure te onderwerpen, wordt ook de grootte van deze geldsom een onzekere 
factor.  

Ten tweede zijn er ook andere factoren, die losstaan van het financiële aspect, die de 
beslissing van het rechtssubject (kunnen) beïnvloeden. Het betreft bijvoorbeeld de stress 
die een rechtsprocedure met zich meebrengt252, het vertrouwen van het rechtssubject in de 
rechterlijke instanties, de geografische bereikbaarheid van de rechtbank… Deze factoren 
worden in het licht van volgende analyse buiten beschouwing gelaten, aangezien dit werk 
zich richt op de financiële aspecten van de burgerlijke rechtsprocedure.  

66. Access to justice kan ook vanuit een meer globaal oogpunt worden bekeken. Zo kan de 
hoeveelheid access to justice in een bepaald rechtssysteem geanalyseerd worden. Hierbij 
wordt nagegaan of access to justice in het algemeen in die bepaalde jurisdictie hoog of laag 
ligt: vormen de financiële lasten die een rechtsprocedure met zich meebrengt voor veel 
rechtssubjecten een belemmering om naar de rechter te stappen? Of krijgen de meeste 
rechtzoekenden effectief toegang tot het gerechtelijk apparaat? De hoeveelheid access to 
justice in een bepaald rechtssysteem in beeld brengen is een moeilijke taak. Het vereist 
immers dat er niet alleen gegevens beschikbaar zijn over de procedures die voor de 
rechtbanken gevoerd worden253, maar ook over de procedures die er niet gevoerd worden. 
Het spreekt voor zich dat de hoeveelheid vorderingen die niet worden ingesteld, a fortiori 
specifiek omwille van de financiële last die een rechtsprocedure met zich meebrengt, 
moeilijk te bepalen is. 

                                        
250 (Hodges, Vogenauer en Tulibacka (eds.), 2010) 81. 
251 (Gramatikov, 2009) 16. 
252 (Gramatikov, Barendrecht, Laxminarayan, Verdonschot, Klaming en van Zeeland, 2010) 33. 
253 Het verzamelen van deze gegevens is in de praktijk niet zo evident als het lijkt: zie infra 38, nr. 70. 
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Hoewel dus kan gesproken worden over access to justice in een bepaald rechtssysteem, is 
dit meestal niet veelzeggend. Hoogstens kan gesteld worden dat access to justice in een 
bepaalde jurisdictie globaal gezien hoog of laag is. Het is echter moeilijk hier verdere 
conclusies uit te trekken. Binnen een bepaald rechtssysteem zijn immers steeds 
verschillende categorieën van access to justice terug te vinden.254 Een belangrijke 
categorisatie kan worden gemaakt naargelang het rechtssubject die de vordering bezit (zie 
figuur 2 (a)). De rechtssubjecten kunnen bijvoorbeeld in de volgende drie categorieën 
worden ingedeeld: natuurlijke personen, KMO’s en andere ondernemingen255. De drempels 
die deze verschillende types rechtssubjecten ervaren om naar de rechter te stappen zullen 
verschillend zijn. Zo zal een natuurlijke persoon mogelijk meer risicoavers zijn omdat zijn 
persoonlijk vermogen op het spel staat, zullen de procedurekosten voor ondernemingen 
minder afschrikken omdat ze fiscaal aftrekbaar zijn en kan het vermogen van grote 
ondernemingen dermate groot zijn dat de invloed van de procedurekosten hierop miniem 
is.256 Er kunnen ook andere categorisaties worden gemaakt, bijvoorbeeld naargelang het 
type vordering: familiale geschillen, consumentengeschillen, aansprakelijkheidsvorderingen 
naar aanleiding van een onrechtmatige daad… Aangezien de categorieën verschillende 
groottes hebben, i.e. het aantal vorderingen in deze categorieën sterk verschillend is, mag 
access to justice in een bepaald rechtssysteem niet worden beschouwd als het gemiddelde 
van alle individuele drempelhoogtes die zich in dit rechtssysteem bevinden. Dit maakt het 
moeilijk het effect van bepaalde maatregelen of de invloed van bepaalde factoren op access 
to justice in het algemeen in een bepaalde jurisdictie te analyseren. 

 

 

                                        
254 De indeling van een rechtssysteem in verschillende categorieën is een resultaat van eigen analyse. 
255 Het betreft ondernemingen die te groot zijn om als KMO te worden beschouwd. 
256 Deze opsomming van beïnvloedende factoren is niet-limitatief. 
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Figuur 2: Categorisatie naargelang het rechtssubject die de vordering bezit 
(a), met subcategorie (b). Deze figuur dient ter illustratie van de algemene 

principes inzake de verschillende categorieën van access to justice die 
aanwezig zijn in een rechtssysteem. Het is dan ook niet de bedoeling met 

deze figuur proporties aan te duiden. De grenzen van de subcategorieën 

onder (b) zijn minder duidelijk afgelijnd om aan te geven dat deze 

begrenzingen artificieel zijn – in de realiteit bestaat er een geleidelijke 

overgang tussen deze subcategorieën. 257 

De situatie is echter nog complexer: binnen de grote categorieën van access to justice in 
een rechtssysteem zijn ook subcategorieën waar te nemen. Zo is bijvoorbeeld binnen de 
categorie “natuurlijke personen” een sterk verschillende graad van access to justice waar te 
nemen tussen natuurlijke personen met een groot persoonlijk vermogen en individuen die 
weinig financiële middelen bezitten (zie figuur 2 (b)). Het is een moeilijke kwestie te 
bepalen in welke mate het categoriseren van access to justice binnen een jurisdictie nuttig 
en werkbaar is. Zeker is echter dat conclusies trekken over de algemene hoogte van access 
to justice in een bepaald rechtssysteem dikwijls een (te) ongenuanceerd beeld geeft over de 
werkelijkheid. 

67. Toch kunnen enkele stellingen worden geponeerd over access to justice bekeken vanuit 
een globaal oogpunt.258 Zo zullen zeer hoge procedurekosten in een bepaald rechtssysteem 
een factor vormen die een verlaging van access to justice met zich meebrengt. De 
beschikbaarheid van alternatieve financieringsmechanismen zullen access to justice dan 
weer verhogen, vooral als het gaat om financieringsmechanismen die tot gevolg hebben dat 
de financiële last van een rechtsprocedure verschoven wordt van de rechtzoekende naar een 

                                        
257 Deze schematische voorstelling is een resultaat van eigen analyse. 
258 Eigen analyse. 
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derde.259 De globale rijkdom van de bevolking in een bepaalde jurisdictie zal invloed hebben 
op de aanwezige hoeveelheid access to justice voor natuurlijke personen.  

De aangehaalde factoren die de algemene graad van access to justice in een rechtssysteem 
beïnvloeden, overlappen met de factoren die de individuele drempelhoogte van een 
rechtzoekende bepalen. De hoogte van de procedurekosten in een rechtssysteem en de 
beschikbaarheid van alternatieve financieringsmechanismen zijn dus zowel bepalend voor 
het algemeen niveau van access to justice als voor de individuele drempelhoogte die een 
rechtssubject ervaart.  

1.2. Hoeveel access to justice is wenselijk in een rechtssysteem? 

68. Zoals vermeld is toegang tot de rechter van fundamenteel belang in elk rechtssysteem: 
rechtssubjecten moeten de mogelijkheid hebben om (genoegdoening voor schendingen van) 
hun rechten voor de rechtbank af te dwingen. Betwistingen moeten worden beslecht zodat 
ze niet zouden blijven aanslepen. Er is dus nood aan voldoende access to justice in een 
rechtssysteem, zodat de regelgeving gerespecteerd wordt en rechtssubjecten kunnen 
vertrouwen op de rechten die ze hebben of (zullen) verwerven.260  

Dit impliceert echter niet dat moet gestreefd worden naar een maximale hoeveelheid access 
to justice in een rechtssysteem. Het is niet steeds gewenst de drempels voor het voeren van 
een burgerlijke procedure te verlagen. Een te hoge graad van access to justice heeft immers 
ongewenste maatschappelijke gevolgen. Beeld u volgende situatie in: een bepaald 
rechtssysteem heeft een tekort aan access to justice en neemt maatregelen om de toegang 
tot de rechter te vergroten. Dit zal resulteren in een hoger aantal ingestelde 
rechtsvorderingen. Als access to justice steeds meer verhoogd wordt zal op een bepaald 
moment de drempelhoogte zeer laag liggen, waardoor rechtssubjecten op lichtzinnige wijze 
zullen overgaan tot het instellen van vorderingen. Dit heeft tot gevolg dat ook vorderingen 
met reële doch kleine slaagkansen worden ingesteld, alsook dat geschillen voor de rechter 
worden gebracht die beter met behulp van een andere oplossingsmethode zouden worden 
aangepakt. In extreme gevallen zou een te lage drempelhoogte zelfs kunnen leiden tot het 
instellen van bepaalde ongegronde vorderingen: de zogenaamde strike suits261. Dit alles zou 
in de eerste plaats leiden tot een overbelasting van het gerechtelijk apparaat, met 
bijhorende hoge maatschappelijke kosten. Daarnaast heeft een overmaat aan access to 
justice ook andere ongewenste effecten. Zo heeft een te gemakkelijke toegang tot de rechter 
een te groot deterrence effect tot gevolg. Hierdoor worden bepaalde meer risicovolle doch 
sociaal wenselijke gedragingen ontmoedigd en/of zullen onwenselijk veel voorzorgen worden 
genomen (en dus te veel kosten worden gemaakt) om het veroorzaken van schade te 

                                        
259 (De Morpurgo, 2011) 381-382. Dit is het geval bij onder meer legal aid, contingent fee agreements, 
TPLF… Zie infra 40, nr. 72 voor het effect van TPLF op access to justice. 
260 Zie supra 30, nr. 61. 
261 Zie infra 44, nr. 78. 
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vermijden.262 Het ontstaan van een zogenaamde claimcultuur, waarbij rechtssubjecten in 
hun zoektocht naar een oplossing voor hun problemen er direct voor opteren naar de 
rechter te stappen, is bovendien niet wenselijk. De sociale cohesie van een maatschappij is 
er meer bij gebaat dat partijen zelf in onderling overleg tot een oplossing trachten te 
komen, waarbij de beslechting van het geschil door een rechter als ultimum remedium 
wordt aangewend.  

69. De optimale hoeveelheid access to justice in een bepaald rechtssysteem bevindt zich op 
het punt waar zowel de negatieve effecten van een teveel als een tekort aan access to 
justice vermeden worden. Er moet dus een evenwicht worden gevonden tussen het 
garanderen van toegang tot de rechter en het vermijden van het ontstaan van een 
claimcultuur.263 Dit evenwicht kan worden afgeleid uit de optimale hoeveelheid procedures 
(zie figuur 3). Met betrekking tot dit laatste wordt in het kader van de rechtseconomische 
literatuur gehandeld over het verschil tussen private en social incentives to litigate. Private 
incentives zijn prikkels die een rechtssubject ertoe aanzetten al dan niet te procederen. 
Social incentives zijn de prikkels die een rechtssubject zou moeten ervaren opdat hij de 
procedures die maatschappelijk wenselijk zijn zou inleiden en de procedures die dat niet 
zijn niet.264 Het uitgangspunt van deze theorie is dat de private incentives to litigate van 
nature niet overeenstemmen met wat maatschappelijk wenselijk is. Zowel de private en 
maatschappelijke kosten als de private en maatschappelijke opbrengst van een procedure 
verschillen. Ten eerste brengt een individueel rechtssubject bij de beslissing al dan niet te 
procederen enkel de kosten in rekening die hij zelf moet dragen. De maatschappelijke 
kosten van een procedure liggen hoger: deze omvatten ook de kosten van de tegenpartij en 
de kosten van de staat voor de werking van het justitieel apparaat. Ten tweede zijn ook de 
private opbrengst en de maatschappelijke opbrengst van de procedure verschillend. De 
private opbrengst bestaat uit hetgeen de procespartij bij het beëindigen van de procedure 
ontvangt.265 De maatschappelijke opbrengst wordt gevormd door het deterrence effect dat 
de procedure teweegbrengt266 en de genoegdoening die de in het gelijk gestelde partij 
ontvangt. Door deze verschillen worden procedures ingesteld die maatschappelijk gezien 
niet wenselijk zijn en omgekeerd.  

Om de sociaal wenselijke hoeveelheid procedures te bereiken in een rechtssysteem, moeten 
de private prikkels om te procederen worden afgestemd op wat sociaal wenselijk is. Als er 
meer procedures zijn dan wenselijk, moet de staat maatregelen nemen om de drempels van 
toegang tot de rechter te verhogen. Dit kan relatief eenvoudig verwezenlijkt worden door 

                                        
262 Een voorbeeld hiervan vormt de malpractice crisis in de Verenigde Staten: door een overvloed aan 
aansprakelijkheidsprocedures voor (vermeende) medische fouten heerst er terughoudendheid bij artsen 
om bepaalde (meer risicovolle) ingrepen te doen. Zie (McGovern, Rickman, Doherty, Kipperman, 
Morikawa en Giglio, 2010) 3. 
263 (MvT wetsvoorstel afwikkeling massaschade, 2014) 14.  
264 (Shavell, 2004) 391. 
265 Ibid. 
266 (Hylton, 2012) 709. 
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Figuur 3: Methode om de optimale hoeveelheid access to justice in een 
rechtssysteem te bereiken
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267 (Shavell, 2004) 398.
268 Schematische voorstelling van eigen analyse.
269 Eigen analyse. 
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bepaald type ondernemingen… Zij zijn immers op de hoogte van de bekommernissen van 
hun leden of kunnen hiernaar informeren. Ten slotte kan ook informatie worden bekomen 
bij bepaalde juridische actoren. Zo kunnen advocaten een beeld geven van het aantal 
rechtssubjecten die op hen beroep doen voor een eerste advies, maar afhaken nadat zij 
geïnformeerd werden over de te verwachten procedurekosten. Idealiter wordt een 
combinatie van deze verschillende methoden toegepast, met het oog op het bekomen van zo 
correct en volledig mogelijke informatie. 

De verzamelde informatie moet na grondige analyse worden gegroepeerd in verschillende 
waar te nemen categorieën van access to justice. Uiteraard zullen hierbij soms enigszins 
artificiële grenzen tussen de categorieën moeten worden getrokken. Vervolgens dient per 
categorie te worden vastgesteld welke hoeveelheid access to justice er aanwezig is: is er te 
weinig of te veel access to justice? Op grond van deze vaststellingen kunnen uiteindelijk, 
per categorie, bepaalde maatregelen worden ingevoerd om de hoeveelheid access to justice 
dichter te brengen bij het optimale punt. De aanwezige hoeveelheid access to justice in een 
rechtssysteem onderzoeken is dus een titanenwerk, dat zeer grondig moet worden 
uitgevoerd om de juiste conclusies te kunnen trekken.  

71. Om met zekerheid correcte uitspraken te doen over de hoeveelheid access to justice in 
een bepaalde rechtssysteem is dus grondig onderzoek vereist. Er kan echter wel melding 
worden gemaakt van een algemene indruk over de hoogte van access to justice die 
wereldwijd heerst. Het dient te worden benadrukt dat dit slechts om een indruk gaat, die 
geenszins empirisch is vastgesteld. In de meeste rechtssystemen wordt geacht dat de 
drempelhoogte tot procederen, minstens voor natuurlijke personen, te hoog is. De 
procedurekosten lopen immers dikwijls zeer hoog op.270 Wereldwijd wordt gezocht naar 
mechanismen om access to justice te verhogen, wat onder andere de stijgende populariteit 
van TPLF verklaart.271 De Verenigde Staten vormt een uitzondering: er wordt beweerd dat 
het rechtssysteem er te veel prikkels bevat die aanzetten tot procederen, waardoor er een te 
hoge graad aan access to justice is ontstaan.272 

  

                                        
270 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 38. 
271 Supra 1, nr. 2. 
272 (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 653-654 en (Veljanovski, 2011) 45. 
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1.3. Het effect van TPLF op access to justice 

72. Na de algemene beschouwingen over access to justice, wordt onder deze titel specifiek 
gefocust op de invloed van TPLF op access to justice. Deze invloed wordt besproken aan 
de hand van een analyse van twee veel voorkomende kritieken op TPLF: de 
financieringsvorm zou een stijging van het aantal procedures teweegbrengen (1.3.1.) en zou 
het instellen van lichtzinnige en speculatieve vorderingen bevorderen (1.3.2.). 

1.3.1. Kritiek 1: Stijging van het aantal procedures 
73. Tegenstanders van TPLF halen vaak als argument in hun betoog aan dat TPLF de 
hoeveelheid procedures in een rechtssysteem vergroot.273 Hierbij kunnen twee belangrijke 
vragen worden gesteld. Eerst dient te worden nagegaan of TPLF effectief een stijging van 
het aantal procedures veroorzaakt. Indien deze eerste vraag positief wordt beantwoord, kan 
het waardeoordeel dat hieraan wordt verbonden worden beoordeeld: is een stijging van het 
aantal procedures in se een slechte zaak? 

74. De eerste vraag is dus of TPLF een stijging van het aantal procedures met zich 
meebrengt. Louter economisch bekeken lijkt dit het geval te zijn: TPLF doet de prijs van 
rechtsprocedures dalen, wat volgens het principe van vraag en aanbod een stijging van de 
vraag teweegbrengt.274 De stijgende vraag veroorzaakt een stijgend aantal procedures.  

Ook de mogelijke motieven om een financieringscontract af te sluiten doen vermoeden dat 
TPLF een stijgend aantal procedures veroorzaakt275. Ten eerste kunnen rechtssubjecten 
zich wenden tot een financier omdat ze niet voldoende eigen gelden hebben om de 
procedurekosten te betalen. TPLF biedt hen in dat geval de mogelijkheid om toch naar de 
rechtbank te stappen.276 Hierbij zorgt TPLF dus zeker voor een stijging van het aantal 
procedures. Ten tweede kan TPLF ook gebruikt worden door rechtssubjecten die wel in 
staat zijn zelf de procedurekosten te dragen. In dat geval wordt TPLF aangewend om aan 
risicobeheer te doen277: door een financieringscontact af te sluiten kan het rechtssubject een 
vordering instellen zonder dat zijn eigen gelden aan het risico van de procedure worden 
onderworpen. Hij is er dus zeker van dat de procedure voor hem geen financiële lasten zal 
meebrengen, aangezien deze worden gedragen door de financier. Voor ondernemingen is 
hier een bijkomend voordeel aan verbonden: het financieringscontract heeft tot gevolg dat 
de lopende rechtsprocedure geen enkele invloed heeft op de balans en cash flow van de 
onderneming. Als TPLF wordt aangewend in het kader van risicobeheer, brengt de 
beschikbaarheid van deze financieringsmethode niet steeds een verhoging van het aantal 
procedures met zich mee.278 Het is immers mogelijk dat de procespartij bij het ontbreken 
van de mogelijkheid tot TPLF de vordering ook had ingesteld, gefinancierd met eigen 

                                        
273 Zie (De Morpurgo, 2011) 384; (Demougin en Maultzsch, 2014) 526; (Lyon, 2010) 590-593; (Lysaught 
en Hazelgrove, 2012) 654-659 en (Veljanovski, 2011) 36. 
274 (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 655. 
275 (Veljanovski, 2011) 43-44. 
276 (Deffains en Desrieux, 2012 [B]), 20. 
277 (De Morpurgo, 2011) 382. 
278 (Veljanovski, 2011) 37. 
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gelden. Indien het rechtssubject te risicoavers zou zijn geweest om dit te doen, heeft de 
beschikbaarheid van TPLF wel een verhoging van het aantal procedures tot gevolg. 

75. Op grond van theoretische analyses kan dus vermoed worden dat TPLF een stijgend 
aantal procedures met zich meebrengt. In de praktijk is echter nog nooit een objectief 
causaal verband waargenomen tussen de introductie van TPLF en een stijging van het 
aantal procedures. Om dit causaal verband met zekerheid vast te stellen moet immers 
vaststaan dat een stijging van het aantal procedures louter door de introductie van TPLF 
werd veroorzaakt (en niet door andere aanwezige factoren). 

Er is tot nu toe zeer weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit verband. Slechts 
één studie kan vermeld worden: ABRAMS en CHEN deden onderzoek naar het effect van 
TPLF in Australië. Hiervoor gebruikten ze informatie verkregen van het IMF, de grootste 
financier in Australië.279 Daarnaast werd voor het onderzoek over het effect van TPLF op 
de hoeveelheid procedures ook data verkregen uit the Report On Government Services.280 
In dit onderzoek wordt voorzichtig geconcludeerd dat TPLF een effect lijkt te hebben op 
de werking van de rechtbanken: in Australische staten waar meer TPLF aanwezig is, 
zouden de rechtbanken meer achterstand hebben en minder zaken definitief worden 
beslecht.281 De onderzoekers wijzen er echter op dat dit een tijdelijk effect kan zijn dat 
veroorzaakt wordt door de opkomst van financiers in de markt.282 Bovendien zouden de 
zaken die IMF financiert slechts een klein deel van het totale aantal procedures uitmaken, 
waardoor de resultaten van deze studie wellicht niet zo betrouwbaar zijn.283 Ten slotte is 
niet uitgesloten dat factoren eigen aan het Australisch rechtssysteem invloed hadden op het 
resultaat van dit onderzoek – mogelijk zou dezelfde studie in een ander rechtssysteem dus 
tot een andere resultaat leiden.284 

76. Er wordt geargumenteerd dat TPLF mogelijk ook een matigend effect kan hebben op 
het aantal procedures. Rechtssubjecten kunnen hun vordering voorleggen aan een financier 
om te trachten financiering te bekomen. In het overgrote deel van de gevallen wordt de 
financiering van een vordering echter geweigerd, naar aanleiding van een grondig analyse 
van de waarde en de succeskansen van de vordering. Als de financiering van een vordering 
wordt afgewezen, zal deze negatieve beoordeling de beslissing van het rechtssubject om de 
vordering al dan niet op eigen kosten in te stellen beïnvloeden. De weigering van 
financiering zal een element zijn die ertoe aanzet de vordering niet in te stellen.285 Hoewel 
deze redenering plausibel lijkt, is het mijn inziens weinig waarschijnlijk dat dit effect in de 
praktijk veel voorkomt. Ten eerste speelt het enkel als TPLF wordt overwogen in het kader 
van risicobeheer. Als het rechtssubject onvoldoende eigen gelden heeft om de procedure te 

                                        
279 (Abrams en Chen, 2013) 1093. 
280 Ibid., 1096. 
281 Ibid., 1106. 
282 Ibid., 1107. 
283 (Veljanovski, 2011) 39. 
284 (Lyon, 2010) 591. 
285 (Veljanovski, 2011) 37. 
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bekostigen, zal de vordering bij gebrek aan financiering sowieso niet worden ingesteld. 
Daarnaast mag ook de rol van de advocaat, die het rechtssubject voor de rechtbank 
vertegenwoordigt of geconsulteerd wordt voor juridisch advies, niet vergeten worden. Op 
hem rust immers ook de taak om de vordering die hem wordt voorgelegd te analyseren en 
vervolgens het rechtssubject te informeren over de waarde en de slaagkansen ervan. De 
meerwaarde van een eventuele beoordeling door een financier kan dan ook in twijfel worden 
getrokken, net zoals de invloed hiervan op de beslissing de vordering al dan niet in te 
stellen.286  

77. Hoewel er momenteel geen empirische vaststellingen zijn die dit bekrachtigen, kunnen 
we op grond van bovenstaande inzichten vermoeden dat TPLF effectief een stijging van 
het aantal procedures met zich meebrengt. De vraag is echter of dit zonder meer dient te 
worden beschouwd als een slechte zaak. Veel tegenstanders van TPLF lijken dit te doen. 
Uiteraard betekent een stijging van het aantal procedures ook een hogere werklast voor de 
rechtbanken.287 Dit is dikwijls een ongewenst effect, zeker in rechtssystemen waar de 
gerechtelijke achterstand reeds groot is. Los daarvan vormt een stijging van het aantal 
procedures in een rechtssysteem echter niet automatisch een nadeel. Het is dus verkeerd te 
stellen dat een stijging van het aantal procedures in een rechtssysteem in se een slechte 
zaak is.288 Deze stelling kan zowel worden gestaafd in het licht van de optimale hoeveelheid 
procedures in een rechtssysteem als in het licht van het optimale punt van access to 
justice. 

Ten eerste wordt ingegaan op deze problematiek vanuit het licht van de optimale 
hoeveelheid procedures in een rechtssysteem. De procedures die ingevolge de 
beschikbaarheid van TPLF bijkomend worden ingesteld kunnen al dan niet 
maatschappelijk wenselijk zijn. Een procedure is wenselijk indien de maatschappelijke 
opbrengst ervan groter is dan de maatschappelijke kosten.289 In het omgekeerde geval is de 
procedure maatschappelijk gezien niet wenselijk. Een stijging van het aantal procedures 
ingevolge de beschikbaarheid van TPLF is bijgevolg een positief effect in een rechtssysteem 
indien het merendeel van deze bijkomende procedures maatschappelijk wenselijk zijn.290 
Het dient te worden opgemerkt dat de hogere werklast voor de rechtbanken die met een 
stijging van het aantal procedures gepaard gaat hier is inbegrepen in de sociale kosten. 

                                        
286 Mogelijk heeft de analyse van de financier wel een beperkte invloed als deze de vordering afwijst, 
maar de advocaat stelt dat er wel goede succeskansen zijn. De analyse die de financier uitvoert zal 
immers doorgaans strenger zijn dan deze van de advocaat, aangezien zijn winst integraal afhangt van het 
slagen van de procedure. Het ereloon van de advocaat zal in deze context betaald worden volgens de 
prestaties die hij voor de zaak geleverd heeft. (Indien er sprake is van een contingent fee agreement of 
een conditional fee agreement is er immers geen nood meer aan TPLF). 
287 (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 655. 
288 (Lyon, 2010) 592-593; (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 654-655 en (Veljanovski, 2011) 43. 
289 Zie supra 37, nr. 69. 
290 (Abrams en Chen, 2013) 1106-1107. 
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Ten tweede kan de wenselijkheid van een stijging van het aantal procedures ook worden 
bekeken vanuit de access to justice-thematiek. De beschikbaarheid van TPLF veroorzaakt 
een stijging van de hoeveelheid access to justice in een rechtssysteem. Voor rechtssubjecten 
die een financieringscontract (kunnen) afsluiten, wordt de financiële drempel om naar de 
rechter te stappen immers onbestaande.291 Dit brengt een verhoging van het aantal 
procedures met zich mee. Indien de stijging van access to justice ingevolge TPLF de 
hoeveelheid access to justice dichter brengt bij het optimale punt, is de aanwezigheid van 
TPLF wenselijk.292 

1.3.2. Kritiek 2: Bevordering van het instellen van speculatieve 
vorderingen 

78. Tegenstanders van TPLF halen, naast het bovenstaand argument met betrekking tot 
de stijging van het aantal procedures, ook aan dat TPLF het instellen van lichtzinnige en 
speculatieve vorderingen met zich meebrengt.293  

Als basis van dit argument wordt aangehaald dat een procespartij die een 
financieringscontract heeft afgesloten geen enkel risico meer loopt bij de afloop van de 
procedure, waardoor hij zonder zorgen een vordering met een lage succeskans voor de 
rechter kan brengen. Deze redenering gaat echter voorbij aan de rol van de financier. 
Aangezien de investering van de financier volledig afhangt van het slagen van de 
procedure, zal deze niet investeren in vorderingen met een lage succeskans. Deze redenering 
aanhalen om het argument te staven dat TPLF het instellen van speculatieve vorderingen 
bevordert, houdt dus geen steek.294 

Hiernaast wordt ook geponeerd dat grote financiers wel risicovolle zaken zouden kunnen 
aannemen, aangezien ze beschikken over een groot portfolio zaken. Hierdoor is het mogelijk 
het risico van een meer risicovolle zaak te spreiden over verschillende zaken met een klein 
risico.295 Deze redenering lijkt plausibel. Dit neemt echter niet weg dat financiers 
investeerders zijn die in de eerste plaats het maken van winst voor ogen hebben. Indien ze 
beslissen meer risicovolle procedures te financieren, zal het aantal hiervan dus beperkt zijn. 
Dit is ook noodzakelijk om het risico te kunnen spreiden over de andere zaken. Het streven 
naar winstmaximalisatie zal financiers er bovendien van weerhouden vorderingen met lage 
slaagkansen te financieren. Mogelijk zullen grote financiers dus ook iets meer risicovolle 
rechtsvorderingen financieren, maar het aantal zal beperkt blijven, alsook de grootte van 
het risico van deze vorderingen. 

                                        
291 De procedurekosten worden integraal verschoven naar de financier. De teller van de formule die de 
financiële drempel weergeeft wordt hierdoor nul, waardoor ook de drempel nul wordt. 
292 (Puri, 1998) 558. 
293 (De Morpurgo, 2011) 383; (Lyon, 2010) 593; (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 662; (Puri, 1998) 557 en 
(Veljanovski, 2011) 43. 
294 (De Morpurgo, 2011) 383-384; (Lyon, 2010) 593; (Puri, 1998) 558 en (Veljanovski, 2011) 43. Dit werd 
in de praktijk vastgesteld bij onderzoek in het Verenigd Koninkrijk: (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 
77. 
295 (De Morpurgo, 2011) 384; (Lyon, 2010) 593-594 en (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 633. 
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Strike suits vormen in dit verhaal een bijzonderheid. De praktijk betreft het instellen van 
een vordering die lage slaagkansen maar ook een grote potentiële opbrengst heeft, met het 
oog op het uitlokken van een minnelijke schikking met de tegenpartij.296 Hierbij wordt erop 
gerekend dat de tegenpartij een minnelijke schikking prefereert boven een beslechting van 
de zaak voor de rechter, om twee redenen. Ten eerste is er informatieasymmetrie tussen de 
eiser en de verweerder.297 Deze laatste weet niet hoe sterk de vordering van de eisende 
partij is. Hij beseft echter wel dat hij veel zal moeten betalen indien hij voor de rechter in 
het ongelijk wordt gesteld. Als de verweerder risicoavers is, zal hij er bijgevolg voor opteren 
een minnelijke schikking te treffen.  Ten tweede kan een minnelijke schikking voor de 
verweerder goedkoper zijn dan de kosten die hij zou moeten maken om zich voor de 
rechtbank te verdedigen.298 Vooral onder de American rule299 kunnen de procedurekosten 
een stimulans zijn om een minnelijke schikking te treffen, zelfs indien de verweerder weet 
dat de vordering van de eiser voor de rechtbank weinig kans maakt.  

In het kader van TPLF kunnen strike suits zowel voor het rechtssubject als voor de 
financier een winstgevende praktijk zijn. Er wordt dan ook gevreesd dat de aanwezigheid 
van TPLF een stijging van het aantal strike suits met zich meebrengt. Het is echter 
mogelijk dat dit ongewenste effect zich in de praktijk niet of amper realiseert. In de meeste 
landen bestaat er immers regelgeving die het instellen van strike suits ontmoedigt. 
Bovendien is een goede reputatie van groot belang voor de financier. Als repeat player in 
de financieringsmarkt is het voor een financier nefast geassocieerd te worden met de 
financiering van strike suits: dit haalt naast zijn geloofwaardigheid ook de 
geloofwaardigheid van vorderingen die hij in de toekomst zal financieren naar beneden. 
Uiteraard heeft dit vervolgens een negatieve impact op de onderhandelingspositie van het 
rechtssubject waarmee de financier contracteert.300 Mijn inziens is de impact van TPLF op 
het aantal strike suits dan ook zeer beperkt. 

79. Indien in een bepaald rechtssysteem veel speculatieve vorderingen worden ingesteld, is 
dit een aanwijzing dat de hoeveelheid access to justice er te hoog is. De financiële drempels 
om een procedure in te stellen zijn dus te laag, waardoor rechtssubjecten het aantrekkelijk 
vinden meer risico te nemen.301 Hoewel TPLF een verhoging van access to justice met zich 
meebrengt, lijkt de beschikbaarheid van de financieringsvorm niet bij te dragen tot het 
instellen van meer speculatieve vorderingen. De keuze van de financiers met betrekking tot 
de zaken die ze financieren heeft immers een filterende werking: voornamelijk vorderingen 
met hoge slaagkansen worden door TPLF gefinancierd. Hierdoor lijkt TPLF een zeer 
wenselijke financieringsvorm: het laat toe meer waardevolle vorderingen voor de rechter te 

                                        
296 (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 664. 
297 (Deffains en Desrieux, 2012 [B]), 24-25. 
298 (Lysaught en Hazelgrove, 2012) 665. 
299 Deze stimulans is mogelijk ook aanwezig onder de English rule, indien hier in de praktijk een grote 
recoverability gap mee gepaard gaat. Zie supra 2, nr. 5. 
300 (Lyon, 2010) 595. 
301 Zie supra 32, nr. 64. 
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laten beslechten, zonder hierbij ook het aantal maatschappelijk onwenselijke procedures te 
doen stijgen.302 

 

1.4. Gebruik van TPLF in de zoektocht naar het optimale punt van access to 

justice 

80. Uit bovenstaande analyse blijkt dat TPLF access to justice verhoogt. TPLF kan 
bijgevolg worden ingevoerd in rechtssystemen waar de hoeveelheid access to justice te laag 
is, om het niveau van  access to justice op te krikken. Om dit doel te bereiken is het echter 
raadzaam TPLF niet ondoordacht te introduceren in een rechtssysteem: er moet hierbij 
rekening worden gehouden met twee zaken. Ten eerste moet een grondige analyse gebeuren 
van de status van access to justice in het rechtssystemen teneinde te weten in welke 
categorieën een verhoging van access to justice wenselijk is.303 De introductie van TPLF 
kan vervolgens specifiek tot deze categorieën gericht worden. Ten tweede is TPLF niet 
voor alle categorieën een geschikt middel om access to justice te verhogen. De 
financieringsmethode kan immers niet succesvol worden aangewend voor alle types 
vorderingen. Het is dan ook aangewezen na te gaan of het invoeren van TPLF voor 
bepaalde categorieën wel zinvol en/of mogelijk is. Deze twee zaken worden hierna 
besproken. 

1.4.1. Gerichte invoering van TPLF noodzakelijk 
81. Bij het streven naar het optimale punt van access to justice in een rechtssysteem dient 
rekening te worden gehouden met de verschillende categorieën van access to justice die in 
dat rechtssysteem aanwezig zijn. Voor de introductie van TPLF als financieringsmethode 
moet bijgevolg een analyse worden gemaakt van de bestaande categorieën van access to 
justice304, waarna de introductie van TPLF moet worden beperkt tot de categorieën waar 
een verhoging van de hoeveelheid access to justice wenselijk is. Bij een algemene 
introductie van TPLF in een bepaald rechtssysteem kan er immers een teveel aan access to 
justice ontstaan in bepaalde categorieën – dit is een ongewenst bijeffect dat door een 
gerichte invoering van TPLF kan worden vermeden. 

1.4.2. TPLF is niet voor alle vorderingen een geschikte 
financieringsmethode 

82. HODGES, PEYSNER en NURSE stellen het volgende: “Litigation funding has a threshold of 
economic viability”.305 Hiermee doelen ze op het feit dat het winstoogmerk van financiers 
het potentieel werkingsgebied van TPLF beperkt. Financiers zijn entiteiten die TPLF 
aanzien als een investeringmiddel – voor hen is het bijgevolg irrelevant of de procedures die 

                                        
302 (De Morpurgo, 2011) 384. 
303 (Gramatikov, 2009) 38. 
304 Zie supra 33, nr. 66. 
305 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 71. 
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zij financieren al dan niet maatschappelijk wenselijk zijn.306 De financiers stellen geen 
daden van altruïsme307, maar investeren in vorderingen die een aantrekkelijk vooruitzicht 
bieden op een mooie winst. Door dit winstoogmerk zullen slechts bepaalde vorderingen in 
aanmerking komen voor TPLF.308 Welke vorderingen zijn dit? 

83. Ten eerste is vereist dat de verwachte opbrengst van de vordering vrij groot is. Deze 
opbrengst moet immers een redelijke vergoeding omvatten voor het rechtssubject die het 
financieringscontract is aangegaan, de procedurekosten (die betaald werden door de 
financier) dekken én de financier een mooie winst op zijn investering bieden.309 De beoogde 
winst die bij de financiering van een vordering wordt vooropgesteld is uiteraard afhankelijk 
van financier tot financier, alsook van het risico dat met de investering gepaard gaat. Als 
de investering een meer risicovolle vordering betreft, zal de financier een grotere winst 
bedingen. Doorgaans beogen financiers een winst van 20 tot 50% van de opbrengst van de 
procedure.310  

84. Een tweede belangrijke vereiste heeft betrekking op het risico dat aan de procedure 
verbonden is. Financiers voeren steeds een zeer grondige risicoanalyse uit op elke vordering 
voor ze beslissen deze al dan niet te financieren. Een vordering zal slechts worden 
gefinancierd als deze vrij hoge slaagkansen blijkt te hebben.311 De concrete invulling van 
het begrip “hoge slaagkansen” is afhankelijk van verschillende factoren. De risicoappetijt 
van de financier speelt uiteraard een rol, net als het portfolio zaken dat hij onder zich heeft 
op het moment dat de beslissing genomen wordt een vordering al dan niet te financieren. 
Dit laatste is van belang in het kader van risicospreiding: de financier zal slechts de ruimte 
hebben een vordering met een (iets) hoger risico te financieren indien hij de mogelijkheid 
heeft dit risico te spreiden over meerdere zaken met een hogere slaagkans.312 Meestal vormt 
ook het vertrouwen van de financier in de advocaat die aan de zaak verbonden is een 
belangrijke factor – financiers hebben immers dikwijls geen enkele controle over de loop 
van de procedure.313 Bovenal zijn uiteraard factoren eigen aan de zaak bepalend voor de 
slaagkansen van de vordering: de materie waarop de zaak betrekking heeft met bijhorende 
complexiteit en eventuele beoordelingsvrijheid van de rechter, de gegrondheid van de 
argumenten van het rechtssubject en de beschikbaarheid van (moeilijk betwistbare) 
bewijsmiddelen ter staving van deze argumenten… 

85. De waarde en de slaagkansen van een vordering zijn twee factoren die bij de 
beoordeling een zaak al dan niet te financieren niet losstaan van elkaar: een iets 
risicovollere vordering kan voor een financier toch een aantrekkelijke investering zijn indien 

                                        
306 Ibid., 102. 
307 (Van Boom en Luiten, 2015) 198. 
308 (Deffains en Desrieux, 2012 [A]) 14. 
309 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 73. 
310 (Deffains en Desrieux, 2012 [A]) 6. 
311 (De Morpurgo, 2011) 384. 
312 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 73. 
313 Ibid., 74. 
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de vordering in geval van succes een hoge opbrengst kent. Ook het omgekeerde geldt: een 
minder waardevolle vordering kan aantrekkelijk zijn door zeer hoge slaagkansen.314 De 
verbondenheid tussen deze twee factoren neemt uiteraard niet weg dat steeds een bepaalde 
minimumwaarde en een bepaalde slaagkans moeten aanwezig zijn om een vordering 
geschikt te maken voor TPLF. 

86. Ten derde is het van belang dat de tegenpartij solvabel is.315 Insolvabiliteit van de 
tegenpartij zou de financier (alsook de procespartij wiens vordering hij financiert) immers 
beletten effectief de kosten die hij heeft gemaakt te recupereren en de winst waar hij recht 
op heeft te ontvangen. Ten slotte kunnen enkel vorderingen die het bekomen van een 
geldsom tot doel hebben door TPLF worden gefinancierd. Vorderingen waarbij een 
prestatie in natura wordt geëist komen uiteraard niet in aanmerking voor TPLF316, 
aangezien de financier na afloop van de procedure in dat geval geen deel van de opbrengst 
kan ontvangen. 

87. Deze vereisten moeten cumulatief voldaan zijn opdat voor de financiering van een 
vordering beroep kan worden gedaan op TPLF. Vooral de eerste twee vereisten beperken 
het werkingsgebied van TPLF sterk. Door de vereiste hoge waarde van de vordering zullen 
vorderingen van particulieren dikwijls niet in aanmerking komen voor TPLF.317 Zo lijkt 
TPLF moeilijk toepasbaar op consumentengeschillen. Grote commerciële vorderingen (i.e. 
vorderingen naar aanleiding van geschillen tussen bedrijven) voldoen daarentegen meestal 
wel aan deze vereiste.318 Ook groepsvorderingen of class actions lijken geschikt voor TPLF, 
aangezien door het samenbrengen van vele individuele vorderingen de potentiële opbrengst 
van dergelijke procedures hoog kan oplopen.  

De vereiste hoge slaagkans van de vordering vormt ook een sterke beperking van het 
toepassingsgebied van TPLF. Verschillende types vorderingen zullen niet in aanmerking 
komen voor TPLF omdat de uitkomst van de procedure moeilijk voorspelbaar is – het gaat 
om zaken die zeer complex zijn (bijvoorbeeld patentzaken met een hoge techniciteit) of 
waar de rechter een grote beoordelingsvrijheid heeft. Ook vorderingen waarvan de 
slaagkansen wel goed voorspelbaar maar niet hoog (genoeg) zijn, zullen niet in aanmerking 
komen voor TPLF.  

88. De beperkte toepasbaarheid van TPLF zorgt ervoor dat het invoeren van deze 
financieringsmethode met het oog op het verhogen van access to justice voor bepaalde 
categorieën van access to justice geen geschikt middel is. Dit is een belangrijk element om 

                                        
314 (Veljanovski, 2011) 15. 
315 (Avraham en Wickelgren, 2014) 240. 
316 (Deffains en Desrieux, 2012 [A]) 6. 
317 Dit weerspiegelt zich ook in de realiteit: globaal gezien zijn er weinig rechtssystemen waar TPLF 
wordt aangewend om individuele vorderingen van natuurlijke personen te financieren. Enkel in de 
Verenigde Staten is dit gebruikelijk (zie supra 14, nr. 33). 
318 (Veljanovski, 2011) 35. 
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mee rekening te houden bij het uitwerken van maatregelen in de zoektocht naar het 
optimale punt van access to justice. 

 

2. Access to justice in België 

89. De voorgaande algemene beschouwingen met betrekking tot access to justice en het 
effect van TPLF hierop vormen de basis voor een analyse van access to justice in België 
met mogelijke gevolgtrekkingen naar de wenselijkheid van TPLF in België. Deze concrete 
analyse wordt als volgt opgebouwd. Eerst wordt onderzocht wat het huidige niveau van 
access to justice in België is (2.1.). Hierbij wordt ingegaan op het gebrek aan onderzoek 
naar het niveau van access to justice in België (2.1.1.), waarna gepoogd wordt toch een 
beeld hiervan te geven door het analyseren van bepaalde elementen die het niveau van 
access to justice in een rechtssysteem bepalen (2.1.2.). Daarna wordt gepoogd uit deze 
gegevens voorzichtige conclusies te trekken met betrekking tot het niveau van access to 
justice in België (2.1.3.) en de wenselijkheid van TPLF ter financiering van individuele 
vorderingen in het Belgische rechtssysteem (2.2.).  

2.1. Het huidige niveau van access to justice in België 

2.1.1. Onderzoek naar access to justice in België 
90. Informatie over de huidige (financiële) drempels die de toegang tot de rechter 
belemmeren of verhinderen, is de basis van dit hele verhaal. Zonder deze informatie kan 
immers niet worden vastgesteld waar er pijnpunten zijn met betrekking tot access to 
justice, i.e. voor welke categorieën access to justice te hoog of te laag is. Uiteraard is het 
nemen van maatregelen om het niveau van access to justice dichter bij het optimale niveau 
te brengen dan ook onmogelijk.319 

91. Vreemd genoeg ontbreekt enig onderzoek naar access to justice in België, ondanks het 
grote belang hiervan. Dit kadert in een ruimere problematiek: de dataverzameling over de 
werking van de Belgische rechtbanken laat in het algemeen te wensen over.320 Dit werd 
bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk in het rapport “Study of the functioning of judicial systems 
in the EU Member States”, opgesteld door de European Commission for the Efficiency of 
Justice (CEPEJ).321 Naar aanleiding van deze studie werden gegevens over de werking van 
het justitieel apparaat van alle EU-lidstaten opgevraagd. Deze gegevens werden vervolgens 
gebundeld, met als doel vergelijking tussen de lidstaten mogelijk te maken en eventuele 
algemene tendensen in de Europese Unie waar te nemen. Bij zeer veel aspecten die in de 
studie besproken worden ontbreken echter gegevens over het Belgisch rechtssysteem, louter 

                                        
319 Dit is van groot belang: zie supra 30, nr. 61. 
320 Dit staat op zijn beurt in verband met de moeilijkheden bij de informatisering van Justitie. Deze 
problematiek valt echter buiten het bestek van dit werk. 
321 Zie (European Commission for the Efficiency of Justice, 2016). 
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omdat er met betrekking tot deze elementen geen data beschikbaar zijn. Europees 
Commissaris voor Justitie Jourová drukte hier in 2015 nog haar teleurstelling over uit.322 

Dit wil niet zeggen dat er geen inspanningen worden gedaan om een beeld te krijgen over 
de werking van Justitie. Zo verzamelt de steundienst van het college van de hoven en 
rechtbanken activiteitsstatistieken over de werking van de zetel.323 Deze gegevens worden 
vervolgens gebruikt voor de werklastmeting van de hoven en rechtbanken. Hiernaast is er 
ook de justitiebarometer, een enquête onder de Belgische bevolking die peilt naar de visie 
van burgers op de werking van het gerechtelijk apparaat. Er werden reeds vier edities van 
de justitiebarometer gepubliceerd: in 2002, 2007, 2010 en 2014.324 Deze instrumenten bieden 
echter niet voldoende gegevens om het niveau van access to justice in België te bepalen. 

92. Het gebrek aan onderzoek naar het niveau van access to justice in België neemt niet 
weg dat hierover stellingen worden geponeerd. Vreemd genoeg wordt zowel gesteld dat 
access to justice te hoog is als dat de toegang tot de rechter ondermaats is. Minister van 
Justitie Koen Geens stelt dat er sprake is van een overconsumptie van het justitieel 
apparaat325 en dat de Belg te snel naar de rechter stapt326. A contrario gaan er stemmen op 
die het tegendeel beweren: het niveau van access to justice zou te laag zijn, mede door 
verschillende hervormingen die de laatste jaren werden doorgevoerd die resulteerden in 
hogere procedurekosten.327 De aangehaalde hervormingen betreffen onder andere de 
introductie van de BTW-plicht op advocatenhonoraria328 en de verhoging van de 
griffierechten329. 

De hamvraag is waarop deze stemmen zich baseren om te concluderen dat access to justice 
in België te hoog of te laag is. Minister Koen Geens baseert zich op een rechtseconomische 
studie die na onderzoek van tien rechtssystemen vaststelt dat een stijging van het BBP 
automatisch een stijging van het aantal procedures met zich meebrengt.330 Over welke 
studie het precies gaat is onduidelijk, alsook of België één van de tien onderzochte landen 
was. Op basis van deze studie louter op grond van de groei van het BBP stellen dat access 
to justice in België te hoog ligt, lijkt wat kort door de bocht. Het niveau van access to 

                                        
322 (Paelinck en De Roy, 2015).  
323 Zie http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-en-ondersteuning/college-van-
hoven-en-rechtbanken/statistiek [laatst geraadpleegd op 4 mei 2016] 
324 Zie http://www.csj.be/nl/content/justitiebarometer-2014 [laatst geraadpleegd op 4 mei 2016] 
325 (Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 
inzake justitie: verslag van de eerste lezing, 2015) 5. 
326 (Vandersmissen, 2016). 
327 (Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 
inzake justitie: verslag van de eerste lezing, 2015) 40; (Platvorm Recht voor Iedereen – Justice pour 
Tous, 2015). 
328 (Belga, 2013); (Belgium League of Human Rights, 2014); (Flachet en Buelens, 2013); (Goldsmith, 
2014) en (Maus, 2013).  
329 (Orde van Vlaamse Balies, 2015). 
330 (Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 
inzake justitie: verslag van de eerste lezing, 2015) 5. 
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justice kan m.i. enkel accuraat bepaald worden door onderzoek in België naar de elementen 
die access to justice bepalen. Waarom door sommigen wordt aangenomen dat access to 
justice te laag is, is echter even onduidelijk. De verhoging van de procedurekosten de 
laatste jaren zorgt er logischerwijze voor dat access to justice is verlaagd, maar biedt niet 
voldoende basis om te concluderen dat het niveau van access to justice te laag is. 

93. In het volgende onderdeel wordt gepoogd een schatting te maken van het huidige 
niveau van access to justice in België door een analyse te maken van de elementen die het 
niveau van access to justice bepalen. 

2.1.2. Elementen die het niveau van access to justice bepalen 
94. Het individueel niveau van access to justice wordt, zoals reeds aangegeven, bepaald 
door de procedurekosten die de procespartij zelf moet dragen en de financiële middelen van 
deze procespartij.331 Het algemene niveau van access to justice in een rechtssysteem (in 
casu het Belgische rechtssysteem) wordt bijgevolg in grote mate bepaald door de hoogte 
van de procedurekosten en de beschikbaarheid van alternatieve financieringsmiddelen, die 
de mogelijkheid bieden de procedurekosten af te wentelen op een andere entiteit dan de 
procespartij.332 Hierna wordt een beeld geschetst van de kosten die in België met een 
burgerlijke procedure gepaard gaan, alsook van de beschikbaarheid van alternatieve 
financieringsmiddelen zoals legal aid (i.e. rechtsbijstand uitgaande van de overheid) en de 
rechtsbijstandsverzekering.  

a) De kosten van een burgerlijke procedure 

95. De wettelijke regeling met betrekking tot de kosten van een burgerlijke procedure ligt 
vervat in titel vier van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek. In het eerste artikel 
van deze titel, met name artikel 1017, eerste lid Ger.W., wordt de loser pays-rule 
vooropgesteld: 

“Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in 

het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die 

het eventueel bekrachtigt.” 

In de praktijk wordt deze cost shifting rule als volgt toegepast: de kosten die tijdens de 
duur van de procedure verschuldigd zijn, worden initieel door elke procespartij zelf 
gedragen. De partijen kunnen een omstandige opgave indienen waarin de gemaakte kosten 
gedetailleerd worden opgelijst.333 Enkel de kosten en erelonen van advocaten worden hierin 
niet vermeld. Deze kosten worden vervangen door de rechtsplegingsvergoeding: dit is een 
forfaitaire vergoeding in de kosten en erelonen van advocaten, waarvan het bedrag bij KB 
werd vastgelegd.334 In zijn eindvonnis verwijst de rechter de partij die in het ongelijk werd 
gesteld in de kosten.335 Deze partij blijft ingevolge deze beslissing de eigen reeds gemaakte 

                                        
331 Zie supra 31, nr. 63. 
332 Zie supra 35, nr. 67. 
333 Art. 1021, eerste lid Ger.W. 
334 Zie infra 56, nr. 106. 
335 Art. 1017, eerste lid Ger.W. Dit is een toepassing van het loser pays-principe: zie supra 2, nr. 5.  
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procedurekosten dragen en moet hiernaast ook de kosten van de winnende partij vergoeden 
die deze in zijn omstandige opgave heeft opgelijst. Artikel 1018, eerste lid Ger.W. bevat 
een opsomming van kosten die naar de verliezende partij kunnen worden verschoven: 

“De kosten omvatten: 

1° de diverse, griffie- en registratierechten, alsook de zegelrechten die voor de afschaffing 

van het Wetboek der zegelrechten zijn betaald; 

2° de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten; 

3° de prijs van de uitgifte van het vonnis; 

4° de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en 

deskundigengeld; 

5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer 

hun reis door de rechter bevolen is, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend 

met het oog op het geding opgemaakt zijn; 

6° de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022; 

7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is 

overeenkomstig artikel 1734.” 

Deze opsomming is niet-limitatief: ingevolge artikel 1024 Ger.W. worden bijvoorbeeld ook 
de kosten van tenuitvoerlegging ten laste gelegd van de partij tegen wie de 
tenuitvoerlegging wordt gevorderd – i.e. de verliezende partij.336 De kosten die niet in de 
omstandige opgave zijn opgenomen, kunnen niet worden verschoven naar de verliezende 
partij. Zo zal de winnende partij het bedrag aan kosten en erelonen van zijn advocaat of 
advocaten die de rechtsplegingsvergoeding te boven gaan zelf moeten dragen. 

96. In de praktijk brengt een burgerlijke procedure dus volgende kosten met zich mee: 

• Griffierechten 

Er bestaan drie soorten griffierechten: rolrechten, het opstelrecht en het expeditierecht.337  

97. Rolrechten338 zijn verschuldigd bij de inschrijving van een gedinginleidende akte op de 
algemene rol, de rol van de verzoekschriften of de rol van de vorderingen in kortgeding. 
Bijgevolg worden de rolrechten betaald door de procespartij die de vordering instelt. Sinds 
1 juni 2015 is de grootte van het rolrecht afhankelijk van de waarde van de vordering en de 
aard van de rechtbank waar de vordering wordt ingesteld. Het rolrecht varieert niet langer 
naargelang de rol waarop de zaak wordt ingeschreven.339 De bedragen verschuldigd bij het 
instellen van een procedure worden weergegeven in tabel 1.  

  

                                        
336 (Doninck, Van den hole en Vlaams Pleitgenootschap (eds.), 2013), 90. 
337 (Van Severen, 2013) 18. 
338 Zie art. 2691 en 2692 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
339 Zie http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten/news_2015-06-01 [laatst geraadpleegd op 
14 mei 2016]. 
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Tabel 1: Overzicht van de verschuldigde rolrechten bij het instellen van een 
burgerlijke procedure. 

Gerecht Waarde van de vordering rolrecht 

Vredegerecht Tot € 2.500 of niet in geld waardeerbare vorderingen € 40 

Boven € 2.500 € 80 

Rechtbank van eerste aanleg (met 
uitzondering van familierechtbank)  
en rechtbank van koophandel 

Tot € 25.000 of niet in geld waardeerbare 
vorderingen 

€ 100 

Van € 25.000,01 tot € 250.000 € 200 

Van € 250.000,01 tot € 500.000 € 300 

Boven € 500.000 € 500 

Arbeidsrechtbank en fiscale 
geschillen indien de waarde van de 
vordering  
€ 250.000 te boven gaat 

Van € 250.000,01 tot € 500.000 € 300 

Boven € 500.000 € 500 

Hof van beroep Tot € 25.000 of niet in geld waardeerbare 
vorderingen 

€ 210 

Van € 25.000,01 tot € 250.000 € 400 

Van € 250.000,01 tot € 500.000 € 600 

Boven € 500.000 € 800 

Arbeidshof en fiscale geschillen 
indien de waarde van de vordering 
€ 250.000 te boven gaat 

Van € 250.000,01 tot € 500.000 € 600 

Boven € 500.000 € 800 

Hof van Cassatie (met uitzondering 
van voorzieningen tegen beslissingen 
van arbeidsgerechten of beslissingen 
in fiscale geschillen) 

Tot € 25.000 of niet in geld waardeerbare 
vorderingen 

€ 375 

Van € 25.000,01 tot € 250.000 € 500 

Van € 250.000,01 tot € 500.000 € 800 

Boven € 500.000 € 1.200 

Hof van Cassatie voor voorzieningen 
tegen beslissingen van arbeids-
gerechten of beslissingen in fiscale 
geschillen, indien de waarde van de 
vordering € 250.000 te boven gaat 

Van € 250.000,01 tot € 500.000 
 

€ 800 

Boven € 500.000 € 1.200 

 

Alle eisende partijen dienen het rolrecht te betalen. Er valt op te merken dat geen rolrecht 
verschuldigd is bij arbeidsgeschillen en fiscale geschillen waarvan de waarde van de 
vordering 250.000 euro niet te boven gaat. Voor de familierechtbank geldt een apart 
regime: de waarde van de vordering speelt er geen rol in het bepalen van het rolrecht. Voor 
het inleiden van een zaak bij de rechtbank van eerste aanleg, het hof van beroep of het Hof 
van Cassatie is een rolrecht verschuldigd van respectievelijk 100, 210 en 375 euro.340 

98. Op akten die door griffiers van de hoven en rechtbanken worden opgesteld is een 
opstelrecht341 verschuldigd. Dit opstelrecht bedraagt 35 euro. 

                                        
340 Art 2692 Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
341 Zie art. 2701 tot 2703 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
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99. Het laatste griffierecht is het expeditierecht342, een recht dat geheven wordt naar 
aanleiding van de aflevering van uitgiften, afschriften of uittreksels van vonnissen en akten. 
De grootte van het verschuldigde recht is afhankelijk van het aantal bladzijden waarop de 
aflevering betrekking heeft en de aard van de rechtbank (zie tabel 2).  

Tabel 2: Tarieven van het expeditierecht, zoals vastgelegd in artikel 271 van het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 

Gerecht Expeditierecht 

Vredegerecht € 1,75 per bladzijde 

Hof van Beroep, arrondissementsrechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg, 
rechtbank van koophandel 

€ 3 per bladzijde 

Hof van Cassatie € 5,55 per bladzijde 

 

In een aantal limitatief omschreven gevallen is een lager expeditierecht verschuldigd.343 
Naar aanleiding van eenzelfde verzoek in eenzelfde zaak mag het expeditierecht niet meer 
dan 1.450 euro bedragen.344 De prijs van de uitgifte van het vonnis, waarnaar in artikel 
1018, eerste lid, 3° Ger.W. verwezen wordt, heeft betrekking op het expeditierecht dat naar 
aanleiding van deze uitgifte verschuldigd is. 

• Registratierechten 

100. Er is een registratierecht345 van drie procent verschuldigd naar aanleiding van 
arresten en vonnissen die een veroordeling tot betaling of vereffening van een geldsom of 
roerende waarden inhouden. Dit registratierecht wordt berekend op het bedrag of de 
waarde waartoe veroordeeld werd.346 In een aantal gevallen geldt een vrijstelling van dit 
registratierecht. De belangrijkste beperking bestaat erin dat het registratierecht slechts 
wordt geheven indien het bedrag van de uitgesproken veroordelingen 12.500 euro 
overtreft.347 De belastingsadministratie zal zich voor de inning van het registratierecht in de 
eerste plaats wenden tot de veroordeelde partij. Als deze niet betaalt kan echter ook de 
partij die de procedure gewonnen heeft (beperkt) worden aangesproken.348 

• Kosten gerechtsdeurwaarder 

101. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn de kosten bedoeld in art 1018, eerste lid, 
2° Ger.W..349 De erelonen van de gerechtsdeurwaarders zijn vastgelegd in het KB van 30 
november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in 

                                        
342 Zie art. 271 tot 274ter Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
343 Art. 272 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
344 Art. 274ter Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
345 Art. 142 tot 145 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
346 Art. 142 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
347 Art. 143 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest). 
348 Zie http://www.belexa.be/news.php?id=6 [laatst geraadpleegd op 14 mei 2016]. 
349 (Thiriar, Laenens, Scheers en Broeckx, 2012) 486. 
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burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen. Deze tarieven worden 
elk jaar geïndexeerd. Naargelang het bedrag van de vordering of het bedrag dat in de 
uitspraak werd toegekend, valt de prestatie van de gerechtsdeurwaarder onder één van de 
tien klassen (van A tot J). Deze klassen bepalen vervolgens het tarief van de 
gerechtsdeurwaarder.350 In 2016 bedraagt het ereloon van de gerechtsdeurwaarder volgende 
tarieven351: 

Tabel 3: Overzicht van de erelonen van gerechtsdeurwaarders, zoals vastgesteld 
bij KB. 

Klasse Toepassingsgebied van deze klasse Tarief 

A. Minder dan € 125 € 21,43 

B. € 125 tot € 369,99 € 35,62 

C. € 370 tot € 619,99 € 49,85 

D. € 620 tot € 1.859,99 € 57,00 

E. € 1.860 tot € 3.719,99 € 71,24 

F. € 3.720 tot € 12.399,99 € 85,42 

G. € 12.400 tot € 37.199,99 € 99,71 

H. Vanaf € 37.200 € 128,18 

I. Onbepaalde waarde, vredegerecht € 42,76 

J. Onbepaalde waarde, alle rechtbanken behalve vredegerecht € 57,00 

 

Hiernaast hebben gerechtsdeurwaarders ook recht op de terugbetaling van gemaakte 
kosten.352 Sinds 1 januari 2012 zijn de diensten van gerechtsdeurwaarders BTW-plichtig. 
Bovenop de verschuldigde erelonen en kosten moet dus ook 21% BTW betaald worden.353 

• Kosten getuigen 

102. De partij die een getuigenverhoor vraagt, dient vooraf aan de griffie een provisie te 
betalen ten belope van het getuigengeld en de terugbetaling van de kosten van de 
getuige.354 Op deze manier is de getuige er zeker van dat hij het getuigengeld en de 
vergoeding voor zijn gemaakte kosten zal ontvangen. Het KB van 27 juli 1972 betreffende 
het getuigengeld in burgerlijke zaken en de inning en teruggave van de voorschotten bedoeld 

in artikel 953, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek stelt de vergoeding voor getuigen 
vast. Elke getuige ontvangt 4,95 euro per verschijning en een kilometervergoeding van 

                                        
350 Art. 6 KB 30 november 1976. 
351 Zie http://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/gerechtsdeurwaarders.be/files/page_files/burgerlijk_ 
tarief.pdf [laatst geraadpleegd op 14 mei 2016]. 
352 Art. 1 KB 30 november 1976. 
353 Zie http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nkgb-cnhb/de-gerechtsdeurwaarder/wat-kost-de-
gerechtsdeurwaarder [laatst geraadpleegd op 14 mei 2016]. 
354 Art. 953, eerste lid Ger.W. 
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0,0868 euro indien de verplaatsing minstens 10 km bedraagt.355 Als de partij die een 
getuigenverhoor vraagt rechtsbijstand geniet, is ze vrijgesteld van de consignatieplicht.356 

• Kosten deskundigen  

103. Ook met betrekking tot het deskundigengeld moet een voorschot in bewaring worden 
gegeven, ter griffie of bij een kredietinstelling die partijen gezamenlijk hebben gekozen. De 
rechter bepaalt het bedrag dat elke partij moet consigneren.357 Deskundigen kunnen hun 
opdracht schorsen of uitstellen totdat zij op de hoogte zijn gebracht van de consignatie van 
het voorschot.358 Na uitvoering van hun opdracht worden de deskundigen betaald met het 
voorschot dat in bewaring werd gegeven. Deze betalingswijze heeft tot doel de 
onafhankelijkheid van de deskundigen te waarborgen, alsook hen aan te moedigen hun 
opdracht spoedig te vervullen.359  

104. De deskundige maakt na het uitvoeren van zijn opdracht een staat op van kosten en 
erelonen, waarop zijn uurloon en gemaakte kosten worden vermeld.360 Op basis hiervan zal 
hij vergoed worden met de geconsigneerde gelden. De erelonen worden in beginsel vrij 
bepaald door de deskundige.361 Het is mogelijk dat er BTW verschuldigd is op de kosten 
van de deskundige. De kosten van een gerechtelijk deskundigenonderzoek kunnen eventueel 
door kosteloze rechtsbijstand worden gedekt.  

• Kosten bemiddeling 

105. Indien werd geprobeerd het geschil op te lossen via bemiddeling, zal dit uiteraard ook 
kosten met zich meebrengen. Als het een gerechtelijke bemiddeling betreft, i.e. een 
bemiddeling die op “bevel”362 van de rechter gebeurt, worden de kosten van deze 
bemiddeling op het einde van de procedure verschoven naar de verliezende partij.363 De wet 
bepaalt dat partijen bij een vrijwillige bemiddeling, met name een bemiddeling die niet op 

                                        
355 (De Baets en Van Den Bergh, 2015) 263. 
356 Art. 953 in fine Ger.W. 
357 Art. 987, eerste lid Ger.W. 
358 Art. 989 in fine Ger.W. 
359 (Toremans, 2015) 12. 
360 Art. 990 Ger.W. 
361 (Naudts en Lysens, 2015) 13. De erelonen van medisch deskundigen aangesteld door arbeidsgerechten 
zijn wel vastgelegd, in het KB van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de 
kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige 

onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag 

voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De bedragen worden jaarlijks aangepast. De laatste 
wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 23 december 2015.  
362 Het gebruik van het woord “bevel” in de wettekst is misleidend: de rechter kan het “bevel” tot 
bemiddeling immers geven op gezamenlijk verzoek van de procespartijen. Als de rechter zelf bemiddeling 
als oplossingsweg voorstelt, kan dit “bevel” slechts worden gegeven na instemming van de procespartijen. 
Het opstarten van bemiddeling kan dus nooit gebeuren tegen de wil van de procespartijen in. 
363 Art. 1734 juncto art 1018, eerste lid, 7° Ger.W.. 
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bevel van de rechter is opgestart, elk de helft van de kosten moeten dragen.364 Deze regel is 
echter van suppletief recht. De kosten van bemiddeling omvatten het ereloon van de 
bemiddelaar en de vergoeding van diens gemaakte kosten. Het ereloon van een bemiddelaar 
kan nul tot 150 euro bedragen.365 

• Rechtsplegingsvergoeding 

106. De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding in de advocatenkosten van 
de winnende procespartij, die na afloop van de procedure door de verliezende procespartij 
moet worden betaald.366 De reële advocatenkosten die dit bedrag te boven gaan komen niet 
in aanmerking voor cost shifting. Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding werd bij het 
KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding 

bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek367 vastgesteld. Het bedrag dient per 
aanleg te worden betaald368 – na beslechting van een geschil in tweede aanleg is de 
rechtsplegingsvergoeding dus twee maal verschuldigd. Het bedrag van de 
rechtsplegingsvergoeding is afhankelijk van de waarde van de vordering. Bij KB werden 
zowel een basisbedrag, minimumbedrag als maximumbedrag vastgesteld (zie tabel 4).369 

Tabel 4: De bij KB vastgestelde bedragen van de rechtsplegingsvergoeding, in 
functie van de waarde van de vordering. 

Waarde van de vordering Basisbedrag minimumbedrag Maximumbedrag 

Tot € 250 € 150 € 75 € 300 

€ 250,01 tot € 750 € 200 € 125 € 500 

€ 750,01 tot € 2.500 € 400 € 200 € 1.000 

€ 2.500,01 tot € 5.000 € 650 € 375 € 1.500 

€ 5.000,01 tot € 10.000 € 900 € 500 € 2.000 

€ 10.000,01 tot € 20.000 € 1.100 € 625 € 2.500 

€ 20.000,01 tot € 40.000 € 2.000 € 1.000 € 4.000 

€ 40.000,01 tot € 60.000 € 2.500 € 1.000 € 5.000 

€ 60.000,01 tot € 100.000 € 3.000 € 1.000 € 6.000 

€ 100.000,01 tot € 250.000 € 5.000 € 1.000 € 10.000 

€ 250.000,01 tot € 500.000 € 7.000 € 1.000 € 14.000 

€ 500.000,01 tot € 1.000.000 € 10.000 € 1.000 € 20.000 

Boven € 1.000.000 € 15.000 € 1.000 € 30.000 

Niet waardeerbaar € 1.200 € 75 € 10.000 

 

                                        
364 Art. 1731, §1 in fine Ger.W.. 
365 Zie http://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/erelonen [laatst geraadpleegd op 15 mei 2016]. 
366 Art. 1022, eerste lid juncto art. 1018, eerste lid, 6° Ger.W. 
367 Volledige titel van het KB: “KB 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”. 
368 Art 1, tweede lid KB 26 oktober 2007. 
369 Art 2 KB 26 oktober 2007. 
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In de regel wordt het basisbedrag toegekend. Dit bedrag kan, op verzoek van een 
procespartij, worden verhoogd of verlaagd. De toegekende vergoeding mag echter de 
grenzen van het minimum- en maximumbedrag niet te buiten gaan. De rechter dient bij 
deze beoordeling rekening te houden met de financiële draagkracht van de verliezende 
partij, de complexiteit van de zaak, de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het 
gelijk gestelde partij en het eventuele kennelijk onredelijk karakter van de situatie.370  

• Reis- en verblijfkosten van de magistraten, griffiers en partijen en kosten van akten 

107. Ook deze kosten kunnen ingevolge artikel 1018, eerste lid Ger.W. naar de verliezende 
partij worden verschoven. Hiervoor is wel vereist dat deze kosten werden gemaakt naar 
aanleiding van een door de rechter bevolen maatregel.371 

• Kosten en erelonen van de advocaat 

108. Een groot deel van de gerechtskosten die een procedure met zich meebrengt bestaat 
uit advocatenkosten372. Advocatenkosten kunnen worden opgesplitst in twee categorieën: 
tarieven voor het ereloon en vergoedingen voor gemaakte kosten.373 Het ereloon vormt de 
vergoeding voor de prestaties die door de advocaat werden geleverd. Dit ereloon wordt in 
de praktijk meestal berekend op basis van een uurloon.374 Ook een ereloonberekening 
volgens de waarde van de zaak of per prestatie is echter mogelijk.375 Uit een enquête die 
door de Orde van Vlaamse Balies in 2012 werd uitgevoerd, blijkt dat de meeste Vlaamse 
advocaten een uurloon van 100 tot 149 euro aanrekenen.376 De vergoedingen voor gemaakte 
kosten hebben tot doel de kosten die de advocaat heeft gemaakt met betrekking tot de 
zaak te vergoeden. Het betreft onder andere telefoonkosten, kosten van e-mailverkeer, 
kopiekosten… De tarieven voor beide categorieën advocatenkosten worden vrij bepaald 
tussen de advocaat en zijn cliënt.377 Hierbij geldt slechts één restrictie: artikel 446ter 
Ger.W. stelt dat de advocaat zijn ereloon moet bepalen “met de bescheidenheid die van 
hun functie moet worden verwacht”. Indien het ereloon niet met “gematigde billijkheid” is 
vastgesteld, kan het worden verminderd door de raad van de Orde van advocaten. In de 

                                        
370 Art 1022, derde lid Ger.W. 
371 (Thiriar, Laenens, Scheers en Broeckx, 2012) 489. 
372 (Cruyplants, Felix en Leroy, 2007) 42. 
373 Voor enkele voorbeelden uit de praktijk, zie http://www.advogent.be/nl/6/ereloon-en-kosten.aspx; 
http://www.b-vc.be/hoeveel-kosten-wij; http://www.dom-partners.be/kosten-en-erelonen. [laatst 
geraadpleegd op 1 juli 2015]. 
374 (Hardyns, Gudders, Parmentier, Pauwels en Verhage, 2014) 80. 
375 (Dehouck, 2015 [A]) 15-16. 
376 (Vercraeye, 2013) 12. 
377 Tariefafspraken opgelegd door vrije beroepsorganisaties werden immers strijdig bevonden met het 
Europese mededingingsrecht. Na een arrest van het Europese Hof van Justitie op 5 december 2006 is er 
echter geen bezwaar meer vanuit Europese hoek om bindende tarieven in te voeren. Zie (Broeckx, 2014) 
87-88. 
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praktijk heeft dit artikel echter weinig belang.378 Sinds 1 januari 2014 is op alle 
advocatenkosten 21% BTW verschuldigd.379 

109. De meeste advocaten lichten potentiële cliënten voorafgaand aan het leveren van 
enige prestaties in over de tarieven die ze hanteren. Voor de advocaten die onder de Orde 
van Franstalige en Duitstalige balies ressorteren, vormt het verstrekken van deze 
voorafgaande informatie over (de berekeningsmethode van) het ereloon een deontologische 
plicht.380 In het recent ingevoerde Wetboek economisch recht zijn bovendien in 
verschillende artikels informatieplichten te vinden die ook van toepassing zijn op de 
verhouding advocaat-cliënt. Hierdoor heeft de advocaat de verplichting om zijn cliënt, al 
dan niet op diens verzoek, voorafgaand aan het eventuele leveren van prestaties informatie 
te verstrekken over de gehanteerde tarieven.381 Deze informatieverplichtingen strekken ertoe 
de cliënt beter382 in staat te stellen zich een idee te vormen van de te verwachten kosten die 
een beroep op de advocaat met zich meebrengt.  

110. De reële advocatenkosten kunnen na afloop van de procedure niet worden verschoven 
naar de verliezende partij. De winnende partij ontvangt van de verliezende partij wel de 
rechtsplegingsvergoeding, die beoogt de advocatenkosten op forfaitaire wijze te 
vergoeden.383 Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding is echter onvoldoende om de reële 
advocatenkosten te dekken.384 Dit verschil tussen de reële kosten en de vergoeding die de 
winnende partij krijgt is de grootste oorzaak van de recoverability gap van ons cost shifting 
systeem.385  

  

                                        
378 Het Hof van Cassatie verruimde echter in een arrest van 24 maart 2016 het toepassingsgebied van dit 
artikel: waar de Orde van advocaten deze matigingsbevoegdheid enkel werd geacht te kunnen uitoefenen 
indien het verschuldigde ereloon door de advocaat na de geleverde prestaties eenzijdig werd vastgesteld 
(partijbeslissing), stelt het Hof in dit arrest dat de matigingsbevoegdheid ook geldt indien tussen de 
advocaat en zijn cliënt een overeenkomst werd gesloten over het ereloon. Het valt af te wachten of dit 
arrest het belang van art 446ter Ger.W. zal versterken. Zie (Lamon, 2016). 
379 Zie http://financien.belgium.be/nl/Actueel/131121_btw-plicht_voor_advocaten [laatst geraadpleegd 
op 1 juli 2016]. 
380 (Lamon, 2015) 378. 
381 Ibid., 386. Indien de cliënt een consument is, zijn de informatieplichten in hoofde van de advocaat 
strenger. 
382 Naast de gehanteerde tarieven is uiteraard ook het verloop van de zaak sterk bepalend voor de hoogte 
van de definitieve advocatenkosten. Hoewel de informatieplichten dus bijdragen tot een betere 
inschatting van de te verwachten kosten, zal deze inschatting nog steeds leiden tot een erg brede marge 
aan mogelijke advocatenkosten. 
383 Zie supra 56, nr. 106. 
384 (Dehouck, 2015 [A]) 3. 
385 Zie supra 2, nr. 5. 
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111. Samenvattend kan gesteld worden dat de procedurekosten na de toepassing van 
artikel 1017, eerste lid Ger.W. als volgt tussen de partijen worden verdeeld: 

Tabel 5: Voorstelling van verdeling van de verschillende procedurekosten tussen 
de procespartijen na toepassing van de cost shifting-rule. Aangekruiste vakjes 
geven weer dat deze procespartij de betrokken procedurekost dient te betalen. Bij 

deze voorstelling wordt er vanuit gegaan dat de procedure steeds volledig gewonnen 

wordt door één partij – er wordt dus abstractie gemaakt van de situatie waarbij 

beide procespartijen gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld.386 

Kosten winnende partij verliezende partij 

Griffierechten  X 

Registratierechten  X 

Kosten gerechtsdeurwaarder  X 

Kosten deskundigen  X 

Kosten bemiddeling  X 

Rechtsplegingsvergoeding Ontvangt 
X: wordt betaald aan winnende 

partij 

Reis- en verblijfkosten van de 
magistraten, griffiers en partijen 
en kosten van akten 

 
X 

Advocatenkosten X: betaling eigen 
advocatenkosten 

X: betaling eigen 
advocatenkosten 

 

Op het moment dat een rechtssubject moet beslissen al dan niet een vordering in te stellen, 
zorgt de cost shifting rule dus voor extra onzekerheid. De te betalen procedurekosten 
verschillen immers sterk naargelang het rechtssubject de procedure al dan niet wint (zie 
tabel 5). 

  

                                        
386 Eigen analyse. 
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b) De beschikbaarheid van alternatieve financieringsmechanismen 

• Legal aid 

112. Er kunnen twee soorten legal aid worden onderscheiden in België. Ten eerste is er de 
juridische bijstand, die de rechtzoekende in iure ondersteunt. Ten tweede is er de 
rechtsbijstand. Dit is bijstand in pecunio.387 

113. De Belgische juridische bijstand bestaat uit twee grote takken: juridische 
eerstelijnsbijstand en juridische tweedelijnsbijstand. Juridische eerstelijnsbijstand388 heeft 
voornamelijk betrekking op het geven van informatie: praktische inlichtingen, juridische 
informatie, een eerste juridisch advies of een verwijzing naar een gespecialiseerde 
organisatie.389 Het doel hiervan is de rechtzoekende in de juiste richting wijzen om het 
geschil op te lossen. Juridische eerstelijnsbijstand is gratis en wordt aangeboden aan elk 
rechtssubject dat erom verzoekt.390 Juridische tweedelijnsbijstand391 is legal aid in de vorm 
van prestaties die door een advocaat worden geleverd. Het kan gaan om het geven van een 
uitgebreid juridisch advies, het bijstaan van de rechtzoekende (al dan niet in het kader van 
een procedure) of het vertegenwoordigen van de rechtzoekende voor de rechtbank.392 
Juridische tweedelijnsbijstand verlaagt de financiële drempel voor de rechtzoekende 
drastisch, aangezien de advocatenkosten worden gedragen door de staat. Om in aanmerking 
te komen voor volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand is vereist dat de 
rechtzoekende over “ontoereikende bestaansmiddelen”393 beschikt of als hiermee 
gelijkgesteld persoon wordt aangemerkt. Het criterium “ontoereikende bestaansmiddelen” 
werd recent geïntroduceerd bij wet van 6 juli 2016 en vervangt het criterium “onvoldoende 
inkomsten”. Het criterium is dus strenger geworden: in de toekomst zullen alle 
bestaansmiddelen van de rechtzoekende worden nagekeken.394 De wet zal ten laatste op 1 
september 2016 in werking treden. De concrete invulling van het criterium “ontoereikende 
bestaansmiddelen” en de hiermee gelijkgestelde personen wordt overgelaten aan de 
Koning.395 Er werd echter nog geen KB ter uitvoering van de wet van 6 juli 2016 
gepubliceerd.396 Het is dus momenteel onmogelijk te zeggen wie vanaf 1 september 2016 
concreet in aanmerking zal komen voor juridische tweedelijnsbijstand.397 

                                        
387 (Voet, 2012) 391. 
388 Zie artikel 508/5 en 508/6 Ger.W.. 
389 Zie http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/rechtsbijstand/eerste_advies. [laatst geraadpleegd 
op 28 juli 2016] 
390 (Hubeau en Terlouw, 2014) 10. 
391 De regelen met betrekking tot de juridische tweedelijnsbijstand zijn opgenomen in de artikelen 508/7-
508/18 Ger.W.. 
392 (Voet, 2012) 392. 
393 Zie http://www.legalworld.be/legalworld/juridische-tweedelijnsbijstand-wijzigt-ten-laatste-op-1-
september.html?LangType=2067. [laatst geraadpleegd op 28 juli 2016] 
394 Zie art 508/13 Ger.W.. 
395 Zie art 508/13, tweede lid Ger.W.. 
396 Het schrijven van dit werk werd afgerond op 3 augustus 2016. 
397 Zie art 508/13 Ger.W.. 
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114. Als een rechtzoekende rechtsbijstand398 wordt toegekend, wordt deze geheel of 
gedeeltelijk ontslaan van het geheel van administratieve kosten die een gerechtelijke of 
buitengerechtelijke procedure met zich meebrengt.399 Het criterium om rechtsbijstand te 
bekomen is afgestemd op het criterium tot het bekomen van juridische tweedelijnsbijstand. 
Ook hier geldt dus de vereiste van ontoereikende bestaansmiddelen ingevolge de wet van 6 
juli 2016.400 De beslissing tot het toekennen van juridische tweedelijnsbijstand vormt dan 
ook het bewijs dat aan dit criterium is voldaan.401 Rechtsbijstand houdt niet in dat de 
rechtzoekende definitief ontslaan is van de verplichting de kosten te betalen.402 Als het 
vermogen of de bestaansmiddelen van het rechtssubject stijgen na het verlenen van 
rechtsbijstand, zodat de rechtzoekende wel in staat is de kosten te betalen, mag de Staat 
de voorgeschoten kosten op hem verhalen. Indien de tegenpartij ingevolge cost shifting 
werd veroordeeld de kosten te betalen, kan op dit rechtssubject verhaal worden 
uitgeoefend.  

115. Zowel juridische tweedelijnsbijstand als rechtsbijstand verlagen de financiële drempels 
tot de rechter voor rechtzoekenden met beperkte financiële middelen. Het doel van deze 
legal aid mechanismen, die door de overheid gefinancierd worden, kadert dan ook in de 
bedoeling iedereen toegang tot de rechter te bieden. Het recht op juridische bijstand is 
verankerd in artikel 23, derde lid, 2° van de Grondwet. Reeds bijna twintig jaar zijn twee 
opvallende evoluties op te merken met betrekking tot legal aid in België: het aantal zaken 
waarbij legal aid wordt toegekend stijgt403, alsook het budget dat de overheid aan legal aid 
spendeert404. Deze evolutie heeft de wetgever er reeds meermaals toe bewogen de 
voorwaarden voor het bekomen van legal aid te verstrengen.405 

• Rechtsbijstandverzekeringen 

116. Op de Belgische verzekeringsmarkt worden diverse rechtsbijstandverzekeringen 
aangeboden. Deze verzekeringen betreffen allen before-the-event insurance, waarbij de 
verzekeraar zich ertoe verbindt de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te dragen die 
voortvloeien uit juridische geschillen waarmee de verzekerde wordt geconfronteerd. In ruil 
hiervoor betaalt de verzekerde een premie. Op deze wijze kan een rechtssubject het risico 
procedurekosten te moeten betalen afwentelen op de verzekeraar, in ruil voor de betaling 
van een vast bedrag. De rechtsbijstandverzekering lijkt dan ook het ideale middel om de 

                                        
398 De wettelijke regeling met betrekking tot de rechtsbijstand is opgenomen in de artikelen 664-699ter 
Ger.W.. 
399 (Van Caenegem, 2013) 15. 
400 Zie art 664 Ger.W.. 
401 Zie art 667, tweede lid Ger. W.. 
402 (Voet, 2012) 393. 
403 (Schoenaers, Adelaire, Mincke, Nisen en Reynaert, 2014) 43. 
404 Ibid., 45. 
405 Ook de wet van 6 juli 2016 ligt in de lijn van deze evolutie. 
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toegang tot de rechter van een rechtssubject te verzekeren.406 De rechtsbijstandverzekering 
is niet verplicht en wordt dus geheel vrijwillig afgesloten.407 

117. Een rechtsbijstandverzekering heeft meestal slechts een beperkte dekking. Er worden 
drie grote groepen rechtsbijstandverzekeringen onderscheiden.408 De eerste groep betreft 
rechtsbijstandverzekeringen met betrekking tot motorvoertuigen. Deze verzekering wordt 
vaak verkocht bij een autoverzekering. In dat geval hangt de dekking van de 
rechtsbijstandverzekering af van de dekking van de WAM-verzekering (of 
omniumverzekering), wat contractueel wordt bepaald in een zogenaamde spiegelclausule.409 
Het is echter ook mogelijk een aparte rechtsbijstandverzekering motorvoertuigen af te 
sluiten. Ten tweede zijn er rechtsbijstandverzekeringen voor particulieren, die apart of 
samen met een verzekering BA privéleven kunnen verkocht worden. Het is mogelijk een 
rechtsbijstandverzekering met betrekking tot een bepaalde rechtstak of verschillende 
specifieke rechtstakken aan te gaan, waarbij bijvoorbeeld enkel arbeids- of 
consumentengeschillen gedekt worden. Ten derde kunnen ook zelfstandigen en bedrijven 
hun risico op kosten naar aanleiding van een juridisch geschil dekken door een 
rechtsbijstandverzekering af te sluiten. 

118. De Belgische markt in rechtsbijstandverzekeringen is vrij groot: voor bijna alle 
motorvoertuigen wordt een rechtsbijstandverzekering afgesloten en particulieren hebben 
dikwijls een basisverzekering rechtsbijstand gekoppeld aan hun verzekering BA 
privéleven.410 Anderzijds is de dekking van de meeste afgesloten verzekeringen beperkt, 
aangezien dikwijls wordt geopteerd voor een minimumdekking (gekoppeld aan een 
autoverzekering of familiale verzekering). De markt in rechtsbijstandverzekeringen kent een 
groeiende evolutie. Deze groei is een stabiele trend van de voorbije jaren, die blijkt uit 
zowel de stijgende premie-inkomsten411 als een stijging van het aantal afgesloten 
rechtsbijstandverzekeringen412.  

                                        
406 (Dehouck, 2015 [A]) 7. 
407 Zie 
http://assuralia.be/index.php?id=218&L=0&tx_ttnews[tt_news]=615&cHash=6d48736540b8631d693c5
0f30ae4682b. [laatst geraadpleegd op 8 juli 2016] 
408 (Dehouck, 2015 [B]) 1. 
409 Zie 
http://assuralia.be/index.php?id=218&L=0&tx_ttnews[tt_news]=122&cHash=85e75ae2c8935006eb1ef9
95172d5e59. [laatst geraadpleegd op 8 juli 2016] 
410 (Dehouck, 2015 [A]) 23-24. 
411 Zie 
http://assuralia.be/fileadmin/content/stats/01_Voornaamste_resultaten_sector/01_Kerncijfers/NL/NL
_Kerncijfers_2014.pdf, p. 4. [laatst geraadpleegd op 29 juli 2016] 
412 Het aantal contracten rechtsbijstand privéleven steeg in 2014 met 1,3%, het aantal contracten rechts-
bijstand ondernemingen met 2,7%. Zie 
http://assuralia.be/fileadmin/content/stats/01_Voornaamste_resultaten_sector/01_Kerncijfers/NL/NL
_Kerncijfers_2014.pdf. [laatst geraadpleegd op 8 juli 2016] 
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119. Personen die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten, hebben gegarandeerd 
toegang tot de rechter voor de zaken die gedekt zijn door hun polis.413 De overheid heeft in 
2007 maatregelen genomen om het afsluiten van rechtsbijstandverzekeringen aan te 
moedigen. Hiertoe heeft zij de eerste 144 euro van een verzekeringspremie vrijgesteld van 
belasting, op voorwaarde dat de betrokken rechtsbijstandverzekering voldoet aan de 
voorwaarden bepaald in het KB van 15 januari 2007414. De wetgever plant ook in de 
toekomst maatregelen om het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering aantrekkelijker te 
maken.415 

2.1.3. Indicators voor het niveau van access to justice in België 
120. De auteur had de intentie om een aantal voorbeeldzaken uit te werken teneinde een 
idee te krijgen over de drempels die bepaalde rechtssubjecten ervaren bij de toegang tot de 
rechter in bepaalde specifieke situaties. Hiertoe zou de verhouding van de totale 
procedurekosten op het persoonlijke vermogen van de titularis van de vordering worden 
onderzocht.416 Uiteraard zouden hierbij slechts erg voorzichtige conclusies kunnen worden 
getrokken over access to justice in die specifieke situaties. Toch zou deze oefening, onder 
meer door een bewuste keuze voor bepaalde zaken, waardevolle indicaties kunnen geven 
over de hoeveelheid access to justice. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn na te gaan of 
een natuurlijke persoon, die schade leed door een onrechtmatige daad van een derde en 
wiens persoonlijk vermogen net te groot is om in aanmerking te komen voor juridische 
bijstand en rechtsbijstand, in staat is zelf de procedurekosten te betalen om een 
schadevergoeding te bekomen.417 

121. In de praktijk bleek deze opzet echter onmogelijk uit te werken, voornamelijk wegens 
moeilijkheden om de exacte procedurekosten te bepalen die met een geschil gepaard gaan. 
Op het moment dat een rechtssubject dient te beslissen al dan niet een vordering in te 
stellen, is het erg onduidelijk hoeveel kosten het instellen van de procedure uiteindelijk met 
zich zal meebrengen.418 Er kan uiteraard een schatting worden gemaakt van de te 
verwachten procedurekosten. De marge van de mogelijke uiteindelijke kosten is echter erg 
groot. Het verloop van de procedure valt immers niet te voorspellen. Zo zullen de 
procedurekosten een stuk hoger oplopen bij beslechting van de zaak in hoger beroep dan bij 

                                        
413 Tot 80 procent van de geschillen wordt evenwel opgelost door het treffen van een minnelijke 
schikking. 
414 Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst 
rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de 
verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het Wetboek diverse rechten en taksen. 
415 Zie http://www.legalworld.be/legalworld/juridische-tweedelijnsbijstand-wijzigt-ten-laatste-op-1-
september.html?LangType=2067. [laatst geraadpleegd op 29 juli 2016] 
416 Zie supra 31, nr. 63. 
417 Uit onderzoek blijkt dat personen aan wie kosteloze rechtsbijstand geweigerd wordt, meestal het 
geschil toch verder proberen op te lossen met een advocaat. Dit onderzoek stamt uit 2011. Zie (Hardyns, 
Gudders, Parmentier, Pauwels en Verhage, 2014) 28. Intussen zijn de voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor legal aid echter gewijzigd: zie supra 60, nr. 113. 
418 Zie supra 33, nr. 65. 
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een definitieve beslechting in eerste aanleg. Een procedure kan ook een onverwachte 
wending nemen, waardoor de zaak ingewikkelder wordt dan voorzien. Het verloop van de 
zaak heeft in het bijzonder een grote invloed op de advocatenkosten, aangezien het ereloon 
van de advocaat meestal wordt berekend op basis van de gepresteerde uren. Ook de 
onzekerheid met betrekking tot de uitkomst van de procedure zorgt voor een bredere marge 
van de mogelijke procedurekosten. Bij winst zal een deel van de procedurekosten immers 
verschoven worden naar de tegenpartij ingevolge de cost shifting rule.419 De onzekerheid 
met betrekking tot diverse factoren is dermate groot dat het erg moeilijk is de mogelijke te 
verwachten procedurekosten, i.e. de marges met alle mogelijke procedurekosten die aan het 
eind van de procedure kunnen verschuldigd zijn, te bepalen. 

Subsidiair leek het mogelijk zich te baseren op de reële uiteindelijke procedurekosten die 
bekend zijn bij afloop van de procedure.420 Om een realistische inschatting te maken van 
deze kosten zou een parallel kunnen worden getrokken met de procedurekosten van een 
bestaande gelijkaardige zaak. Bij het zoeken naar gepubliceerde rechtspraak bleek echter 
dat de publicaties zelden informatie bevatten over de procedurekosten. Meestal wordt enkel 
vermeld welke partij de rechtsplegingsvergoeding moet betalen. Ook deze manier om een 
beeld te krijgen over het totale aantal procedurekosten die een procedure met zich 
meebrengt, viel dus in het water. 

122. Om informatie te bekomen over het niveau van access to justice in België is dus, 
zoals reeds aangegeven, grondig onderzoek vereist.421 Op grond van alle bovengaande 
informatie kunnen slechts volgende veronderstellingen worden gemaakt, aan de hand van 
de categorisatie naargelang het rechtssubject dat titularis van de vordering is. Voor de 
categorie “andere ondernemingen” is er wellicht geen tekort aan access to justice. Deze 
ondernemingen hebben immers voldoende eigen vermogen, zodat de procedurekosten van 
(zelfs grote) procedures niet belemmerend zijn voor de toegang tot de rechter. KMO’s 
ervaren wellicht een hogere drempelhoogte.422 Het vermogen van een KMO is immers 
kleiner. Grote procedures kunnen het voortbestaan van een KMO bedreigen en de werking 
van een KMO tijdens de procedure verlammen door de onzekerheid die een hangende 
procedure met zich meebrengt. Het niveau van access to justice voor natuurlijke personen 
is sterk afhankelijk van het persoonlijk vermogen dat het rechtssubject bezit. Mogelijk is er 
een tekort aan access to justice voor de subcategorieën van mensen met een gemiddeld of 
een klein persoonlijk vermogen. In sommige gevallen kan de toegang tot de rechter voor 

                                        
419 Zie supra 59, nr. 111. 
420 Uiteraard verdient de methode op basis van de te verwachten procedurekosten de voorkeur. Als er 
gewerkt wordt met de uiteindelijke effectieve procedurekosten wordt immers abstractie gemaakt van de 
onzekerheid in hoofde van het rechtssubject op het moment dat hij dient te beslissen al dan niet te 
procederen. 
421 Zie supra 48, nr. 91. 
422 (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 104. 
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deze mensen echter worden verzekerd door legal aid423 of door een 
rechtsbijstandverzekering424. 

2.2. Is TPLF een wenselijke toevoeging aan het Belgische rechtssysteem in het 

licht van access to justice? 

123. Aangezien er onduidelijkheid bestaat over het niveau van access to justice in België, 
is het moeilijk in dit kader conclusies te trekken over de wenselijkheid van TPLF. Als na 
onderzoek zou blijken dat er een tekort is aan access to justice voor KMO’s, kan TPLF een 
manier vormen om het niveau van access to justice voor KMO’s op te krikken. Het is 
belangrijk op te merken dat KMO’s een cruciale rol spelen in België. Maar liefst 99,8% van 
de Belgische ondernemingen zijn immers KMO’s, wat goed is voor 68,9% van de totale 
tewerkstelling in België.425 Indien er een tekort aan access to justice zou bestaan voor 
KMO’s is het overwegen van TPLF als oplossing hiervoor mijn inziens de moeite waard.426 
Hierbij zou onder meer moeten worden nagegaan of de introductie van TPLF geen te hoog 
niveau van access to justice voor KMO’s met zich zou meebrengen, alsook of de Belgische 
rechtscultuur de financieringsmethode niet zou beletten zich hier te aarden. Een 
vergelijking tussen de voor- en nadelen van TPLF en deze van alternatieve methodes om 
access to justice te verhogen zou zich opdringen. 

124. In de hypothese dat er een tekort aan access to justice voor KMO’s wordt vastgesteld 
en de wetgever TPLF wenst aan te wenden om dit tekort te verkleinen, moet er met 
talrijke zaken rekening worden gehouden. 

Ten eerste moet worden nagedacht over de beste manier om TPLF in het Belgische 
rechtssysteem te introduceren. De meest voor de hand liggende optie is om wetgeving uit te 
vaardigen die gericht is op TPLF. Deze wetgeving dient het toepassingsgebied van TPLF 
af te stemmen op de resultaten van het onderzoek naar het niveau van access to justice. 
Mogelijk moeten hierbij bestaande regels worden gewijzigd. Zo zou de huidige deontologie 
van de advocaat, in het bijzonder het beroepsgeheim, financiers verhinderen op zoek te 
gaan naar zaken om in te investeren.427 

Het zou wellicht wenselijk zijn in de wetgeving die TPLF introduceert ook bepaalde 
restricties op te leggen aan het financieringsmechanisme. Na een politiek debat zouden 
verschillende knopen moeten worden doorgehakt. Zo kan de vraag worden gesteld of het 
wenselijk zou zijn dat de financier controle verwerft over de procedure waarin hij 
investeert. Dit impliceert immers dat de procespartij (in bepaalde mate) zeggenschap 

                                        
423 Zie supra 60, nr. 112. 
424 Zie supra 61, nr. 116. 
425 (Bruloot en De Muynck, 2015) 304-305. 
426 TPLF zorgde in het Verenigd Koninkrijk reeds voor een verhoging van access to justice voor KMO’s. 
Zie (Hodges, Peysner en Nurse, 2012) 104. 
427 (Michielsen, 2008). Het beroepsgeheim van de advocaat ligt vervat in artikel 458 van het 
Strafwetboek. 
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verliest over zijn eigen procedure.428 Hiernaast kan worden gedebatteerd over de 
wenselijkheid specifieke regelen uit te vaardigen ter bescherming van KMO’s die een 
financieringscontract afsluiten.429 Ook het al dan niet verplicht melden van het bestaan van 
het financieringscontract aan de tegenpartij en rechter behoeft enige aandacht.430 Ten slotte 
is de invoering van deontologische regels teneinde te verzekeren dat advocaten steeds het 
belang van hun cliënt vooropstellen niet ondenkbaar. De toevoeging van een derde partij 
aan de advocaat-cliënt relatie, nl. de financier, kan immers belangenconflicten in hoofde 
van de advocaat met zich meebrengen.431 Deze opsomming van kernvragen die bij een 
invoering van TPLF zouden moeten worden beantwoord is niet-limitatief. Het is duidelijk 
dat de invoering van TPLF in België een zware opgave zou zijn, waar veel bij komt kijken. 
Dit kan op zich een belemmering vormen om TPLF in België te introduceren. 

125. Een mogelijk tekort aan access to justice voor natuurlijke personen lijkt moeilijker te 
verhelpen door de introductie van TPLF. Vorderingen van natuurlijke personen bevinden 
zich waarschijnlijk in het merendeel van de gevallen onder de “threshold of economic 
viability” die vereist is opdat de financiering economisch gezien interessant zou zijn voor de 
financier.432 Indien het gewenst blijkt de drempelhoogtes voor de toegang tot de rechter 
voor natuurlijke personen te verlagen, zal dus moeten worden uitgekeken naar andere 
oplossingen dan TPLF. 

 

 

  

                                        
428 (De Morpurgo, 2011) 411-412. 
429 Een voorbeeld van dergelijke regel betreft het invoeren van een maximumgrens op het percentage van 
de opbrengst van de procedure die aan de financier toekomt. Zie (Demougin en Maultzch) 528. 
430 (Kalajzic, Cashman en Longmoore, 2013) 137-138. 
431 (Guillerme, 2012) 33-34. 
432 Zie supra 47, nr. 87. 
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B. TPLF als financieringsmethode voor de Belgische class action? 

126. Bij wet van 28 maart 2014 werd “de rechtsvordering tot collectief herstel” ingevoerd 
in het Wetboek economisch recht (hierna: WER).433 De wet trad in werking op 1 september 
2014. Hiermee werd in België voor het eerst een collectieve procedure ingevoerd.434 Het 
toepassingsgebied van deze procedure is beperkt tot consumentenzaken. Dit houdt in dat 
een collectieve vordering enkel kan worden ingesteld voor schade ontstaan uit een 
contractuele wanprestatie van een onderneming of uit een inbreuk op de wetten en 
verordeningen (en hun uitvoeringsbesluiten) die zijn opgesomd in artikel XVII.36 WER.435 

127. Enkel consumentenverenigingen en erkende non-profitverenigingen waarvan het 
maatschappelijk doel in rechtstreeks verband staat met de geleden collectieve schade 
kunnen een rechtsvordering tot collectief herstel instellen.436 Met deze beperkte 
toegankelijkheid van de procedure beoogde de wetgever misbruiken te voorkomen.437 De 
voorwaarden tot de erkenning van de non-profitverenigingen zijn echter in praktijk nog 
steeds niet bij KB vastgesteld. Hierdoor kunnen tot op vandaag enkel 
consumentenverenigingen collectieve vorderingen instellen in België.438 Het feit dat de 
wetgever geen regeling heeft uitgewerkt met betrekking tot de financiering van de 

                                        
433 Volledig opschrift van de wet: “Wet tot invoeging van titel 2 “Rechtsvordering tot collectief herstel” 
in boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” 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”. BS 
29 april 2014. 
434 Voor een gedetailleerde bespreking van de rechtsvordering tot collectief herstel: zie (Voet en 
Allemeersch, 2014). 
435 Art. XVII.36, 1° WER. 
436 (Voet en Allemeersch, 2014) 646. Zie art XVII.39 WER. Het Grondwettelijk Hof heeft dit artikel bij 
arrest van 17 maart 2016 gedeeltelijk vernietigd. Deze vernietiging heeft tot gevolg dat ook 
vertegenwoordigende instanties uit andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische 
Ruimte, die beantwoorden aan de vereisten van punt 4 van aanbeveling 2013/396/EU van de Europese 
Commissie, collectieve vorderingen kunnen instellen in België. Zie GwH 17 maart 2016, nr. 41/2016. 
437 (De Baere, Maertens en Willems, 2015) 524. 
438 De eerste collectieve vorderingen zijn ondertussen ingeleid. De consumentenorganisatie Test-Aankoop 
stelde een groepsvordering in tegen Thomas Cook teneinde vergoeding te bekomen voor passagiers van 
een vlucht die meer dan acht uur vertraging opliep. De passagiers hebben recht op deze vergoeding op 
grond van de Europese Verordening nr. 261/2004. Op 4 april 2016 werd de vordering door de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel ontvankelijk verklaard. De rechter opteerde voor een opt-in regime. Zie 
https://www.test-aankoop.be/geld/kredietkaarten/nieuws/eerste-groepsvordering-in-belgie-tegen-thomas-
cook. [laatst geraad-pleegd op 31 juli 2016] Test-Aankoop legde ook een verzoekschrift neer naar 
aanleiding van het Dieselgate-schandaal. Zie http://www.test-aankoop.be/auto-fiets/auto-
s/dossier/dieselgate-wij-zijn-allemaal-bedrogen en https://www.test-
aankoop.be/action/pers%20informatie/persberichten/2016/neerlegging-verzoekschrift-vw. [laatst 
geraadpleegd op 31 juli 2016] Ook tegen de NMBS werd al een collectieve vordering ingesteld. Zie 
http://netto.tijd.be/verzekeren/Schadevergoeding_eisen_Haal_uw_gram_via_groepsvordering.9790731
-1629.art. [laatst geraadpleegd op 1 augustus 2016] Wellicht zal ook een collectieve vordering worden 
ingeleid teneinde schadevergoeding te bekomen voor gedupeerden van fraude met concerttickets. Zie 
http://www.test-aankoop.be/hightech/internet/nieuws/voor-3000-naar-adele-stop-de-woekerprijzen. 
[laatst geraadpleegd op 31 juli 2016] 
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procedure vormt echter een probleem. Er wordt verondersteld dat de collectieve procedures 
op dezelfde manier zullen worden gefinancierd als individuele procedures.439 Dit impliceert 
dat consumentenorganisaties zelf alle kosten moeten dragen die het instellen van een 
collectieve vordering met zich meebrengt, alsook bij elke procedure het risico lopen adverse 
costs te moeten betalen als de vordering onsuccesvol blijkt.440 Het is dus niet realistisch te 
veronderstellen dat consumentenorganisaties steeds een collectieve vordering zullen 
instellen wanneer dit maatschappelijk wenselijk is.441 442 

128. Het lijkt wenselijk deze zware financieringslast van consumentenorganisaties te 
verlichten, zodat consumentenorganisaties collectieve vorderingen kunnen inleiden wanneer 
zij dit voor de consument wenselijk achten zonder te zwaar beperkt te zijn in hun 
bewegingsvrijheid door het financiële aspect. TPLF kan een methode zijn om dit te doen. 
Een financieringscontract afsluiten zou het risico bij het instellen van een procedure voor 
de consumentenorganisatie verlagen, alsook de organisatie meer financiële ruimte geven om 
andere collectieve vorderingen in te stellen (al dan niet met TPLF ter financiering). 

129. In dit kader rijst echter opnieuw de vraag naar de wenselijkheid van TPLF in België. 
Is het geoorloofd dat een deel van de opbrengst van een collectieve vordering aan een 
financier toekomt? De opbrengst van de vordering is immers principieel bestemd voor de 
consumenten die schade hebben geleden. Er kan geargumenteerd worden dat dit ingaat 
tegen de Belgische rechtscultuur, waarin vorderingen aanzien worden als iets 
persoonlijks.443 Mijn inziens lijkt dit argument minder sterk te zijn ten aanzien van 
collectieve vorderingen dan ten aanzien van individuele vorderingen. Door het samenvoegen 
van de vorderingen in een procedure waarbij de individuele schadelijders enkel zeggenschap 
hebben in de vorm van een opt-in of opt-out beslissing444, lijkt een collectieve procedure een 

                                        
439 (Voet, 2015 [A]) 140. 
440 (Voet en Allemeersch, 2014) 661. 
441 (De Baere, Maertens en Willems, 2015) 534. 
442 Bovendien is ook de vergoeding van de vertegenwoordiger niet wettelijk geregeld. In de memorie van 
toelichting heerst er onduidelijkheid over de begroting ervan, maar het is in elk geval duidelijk dat het 
niet de bedoeling is dat de vertegenwoordiger zich verrijkt door middel van de procedure. De vergoeding 
van de vertegenwoordiger zal dus niet kunnen dienen als financiële prikkel om tot het instellen van 
collectieve vorderingen aan te zetten. Zie (De Baere, Maertens en Willems, 2015) 534. 
443 (De Morpurgo, 2011) 408. 
444 De individuele groepsleden zijn geen procespartijen in de collectieve procedure en hebben dus geen 
enkele invloed op de zaak. Zie (Voet, 2014) 645. Zij kunnen enkel beslissen al dan niet door het resultaat 
van de collectieve procedure te zijn gebonden. Het vormen van de groep waarvoor geprocedeerd wordt, is 
essentieel bij een collectieve procedure. Dit kan op twee manieren gebeuren: via een opt-in of een opt-out 
systeem. Bij een opt-in systeem bestaat de groep uit rechtssubjecten die uitdrukkelijk hebben verklaard 
zich aan te sluiten bij de collectieve procedure. Hierdoor zijn deze rechtssubjecten gebonden door het 
resultaat van deze procedure. Ze kunnen niet meer op een andere wijze schadevergoeding vorderen. Een 
opt-out systeem stelt de groep op de omgekeerde wijze samen: elke consument die schade heeft geleden is 
deel van de groep, behalve degenen die op uitdrukkelijke wijze uit de groep zijn getreden. De Belgische 
wetgever heeft ervoor geopteerd de rechter bij elke zaak te laten kiezen welk systeem het meest geschikt 
is. Zie (Voet, 2014) 650.  
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stuk minder persoonlijk. Bovendien is het aannemelijk dat verschillende collectieve 
procedures zonder TPLF niet zouden gevoerd worden. In dat geval is het beter voor de 
consument een iets kleinere schadevergoeding te ontvangen dan helemaal niets.  

De vergoeding van de financier mag echter geen te grote afbreuk doen aan de 
schadevergoeding voor de consumenten. De winst van de financier dient rechtvaardig te 
zijn in verhouding tot de gemaakte kosten en de grootte van het risico. Er zijn mijn inziens 
vier mogelijkheden om dit te verzekeren. Ten eerste kan dwingende regulering opleggen dat 
het deel van de opbrengst van de procedure dat aan de financier toekomt een bepaald 
percentage niet mag te boven gaan. Het nadeel van een wettelijk maximumpercentage is de 
onmogelijkheid dit percentage aan te passen aan de concrete omstandigheden van de zaak. 
Dit zou wel mogelijk zijn indien dit maximumpercentage door de rechter zou worden 
vastgesteld in zijn eindbeslissing. Deze tweede mogelijkheid zou echter een sterk 
afschrikwekkende werking hebben op het afsluiten van financieringscontracten, aangezien 
financiers hun potentiële winst niet a priori zouden kunnen berekenen. De potentiële winst 
is een essentieel element bij de beslissing al dan niet in een vordering te investeren.445 
Bovendien zou deze mogelijkheid een sterke beperking van de contractvrijheid betekenen. 
Een derde mogelijkheid betreft het toekennen van een matigingsbevoegdheid aan de 
rechter. Hierbij zou de rechter de bevoegdheid krijgen het contractueel bedongen 
winstpercentage voor de financier te matigen indien dit percentage kennelijk bovenmatig is 
in verhouding tot de gemaakte kosten en het genomen risico van de financier of indien dit 
percentage een te grote afbreuk zou doen aan de schadevergoeding van de individuele 
groepsleden. De matigingsbevoegdheid van de rechter lijkt een goed evenwicht tussen het 
behouden van het principe van de contractvrijheid en het vermijden dat een te hoge 
vergoeding van de financier afbreuk doet aan de schadevergoeding van de individuele 
groepsleden. Ten slotte is er de mogelijkheid het financieringscontract bij de 
ontvankelijkheidsbeslissing integraal aan rechterlijke goedkeuring te onderwerpen.446 De 
winstmarge van de financier zou hierbij in rekening worden genomen. 

130. Bij het aanwenden van TPLF ter financiering van collectieve vorderingen moeten 
waarborgen worden ingebouwd ter bescherming van de belangen van de groepsleden. 
Hieraan zijn verschillende aspecten verbonden. Ten eerste is het mijn inziens van cruciaal 
belang dat de financier geen controle verwerft over de procedure.447 De belangen van de 
financier stemmen immers niet altijd overeen met de belangen van de groepsleden. Er dient 
te worden vermeden dat door inmenging van de financier in de procedure beslissingen 
worden genomen die tegen de belangen van de groepsleden ingaan.448 Deze invloed kan ook 
indirect gebeuren via bepaalde clausules in het financieringscontract. Zo kan de financier 
bijvoorbeeld stipuleren dat de financiering in bepaalde omstandigheden zal worden 

                                        
445 Zie supra 46, nr. 83. 
446 Zie infra 69, nr. 130. 
447 Dit wordt ook bepaald in artikel 16, a) van de Europese Aanbeveling. 
448 Bovendien lijkt het verwerven van controle over de procedure door de financier in te gaan tegen de 
Belgische rechtscultuur. 



70 
 

stopgezet, waardoor zij de facto de koers van de procedure bepaalt.449 In de eerste plaats is 
het de taak van de consumentenorganisatie om erover te waken dat het 
financieringscontract geen afbreuk doet aan de belangen van de consument. Als bijkomende 
garantie kan het financieringscontract aan rechterlijke controle worden onderworpen.450 Dit 
zou inhouden dat het financieringscontract bij het neerleggen van een verzoekschrift tot het 
instellen van een collectieve vordering aan de rechter moet worden meegedeeld. Vervolgens 
zou de rechter als deel van het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de vordering 
moeten nagaan of het financieringscontract niet ingaat tegen de belangen van de 
groepsleden. Uiteraard impliceert dit dat het financieringscontract niet onderworpen kan 
zijn aan confidentialiteit.451 Ten tweede dient te worden gewaarborgd dat de advocaat van 
de groepsvertegenwoordiger handelt in het belang van de groepsleden en niet in het belang 
van de financier. De verleiding kan immers bestaan de belangen van de financier in 
rekening te nemen, aangezien de financier de advocatenkosten op zich neemt.452 Als de 
advocaat niet uitsluitend in het belang van zijn cliënt handelt, vormt dit een schending van 
de deontologie van de advocaat die kan gesanctioneerd worden via het tuchtrecht. 

131. Mits een goede omkadering ter bescherming van de belangen van de consument kan 
het mijn inziens gewenst zijn TPLF te introduceren als financieringsmethode voor de 
Belgische class action. Aangezien de Belgische rechtsvordering tot collectief herstel slechts 
recent in het leven werd geroepen, lijkt het echter aangewezen nog even de kat uit de boom 
te kijken om te zien hoe het gebruik van dit type procedure in België evolueert. Indien 
binnen enkele jaren blijkt dat een tekort aan financiering het aantal procedures lager houdt 
dan wat maatschappelijk wenselijk is, kunnen aanpassingen worden doorgevoerd aan het 
wettelijk kader teneinde financiering met behulp van TPLF mogelijk te maken. 

  

                                        
449 Zie (Goral, 2015) 36. 
450 Deze oplossingswijze wordt gesuggereerd als oplossing voor ethische problemen die de combinatie van 
TPLF en class actions in Australië met zich meebrengt. Zie (Kalajzic, Cashman en Longmoore, 2013) 
138. Rechterlijke controle van het financieringscontract lijkt te passen in kader van de Europese 
Aanbeveling: overweging 21 van deze Aanbeveling bepaalt dat de rechter een belangrijke rol moet 
krijgen in de bescherming van de rechten en belangen van alle partijen (in deze context worden ook de 
individuele groepsleden hieronder begrepen) die betrokken zijn in het collectief verhaal.  
451 Dit ligt in de lijn van de Europese aanbeveling, die stelt dat de vertegenwoordiger moet bekendmaken 
hoe hij de collectieve vordering financiert. (Voet, 2015 [B]) 205. 
452 (Richmond, 2005) 669. 
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Besluit 

Het doel van deze masterproef was een licht te werpen op de wenselijkheid van TPLF ter 
financiering van rechtsvorderingen in het Belgische rechtssysteem. Ten eerste werd hierbij 
gefocust op de financiering van individuele vorderingen. Dit is een zeer breed thema met 
verschillende facetten. Het – in de ogen van de auteur – meest fundamentele aspect met 
betrekking tot de wenselijkheid van TPLF ter financiering van individuele vorderingen 
werd uitgebreid besproken: de wenselijkheid van TPLF in het kader van het niveau van 
access to justice. Het huidige niveau van access to justice in België bleek echter moeilijk te 
bepalen.  De onvermijdelijke conclusie is dan ook dat er grondig empirisch onderzoek nodig 
is naar de toegang tot de rechter in België. Hierbij kan een voorbeeld worden genomen aan 
de Jackson Reports uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het stelselmatig bijhouden van meer 
data over de gevoerde rechtzaken in ons land is sterk aangewezen. Met het oog op de 
potentiële invoering van TPLF lijkt vooral onderzoek naar het niveau van access to justice 
van KMO’s van groot belang, aangezien deze categorie rechtssubjecten het meest gebaat 
lijkt bij TPLF. Mogelijk is er ook een tekort aan access to justice voor natuurlijke 
personen, maar omwille van de zogenaamde threshold of economic viability is TPLF 
wellicht niet geschikt om dit tekort aan access to justice te verhelpen.  

Ten tweede werd ook de wenselijkheid van TPLF als financieringsmethode voor de 
Belgische class action besproken. De rechtsvordering tot collectief herstel werd slechts 
recent ingevoerd. Hoewel reeds enkele vorderingen werden ingesteld, is het aangewezen 
even af te wachten om te observeren in welke mate de groepsvordering in België wordt 
aangewend. De toegang tot de Belgische class action werd bewust beperkt door de 
wetgever teneinde misbruiken te voorkomen.  Door geen aandacht te besteden aan de 
financiering van dit type vordering hangt het instellen van een class action echter volledig 
af van de financieringsbereidheid van consumentenverenigingen. Dit vormt mogelijk een 
grotere rem op het instellen van groepsvorderingen dan gewenst is. Indien dit wenselijk 
blijkt zou TPLF mijn inziens een goede methode zijn om het instellen van 
groepsvorderingen te bevorderen, zonder afbreuk te doen aan de bestaande waarborgen om 
de kwaliteit van de ingestelde vorderingen te verzekeren. 
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