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1990 2000 2010

• Hogere kost

• Commerciële geschillen

• investeringsarbitrage

Arbitrage

Specifieke wetgeving in 2017 in 

Singapour en Hong Kong 

(beperkt tot arbitrage en

bemiddeling)

Azië

• Kost van de 

procedures

• Oorsprong in de 

insolventiepraktijk

Australië

• Duitsland

• Nederland

• Zwitserland

(Continentaal) Europa

• Depenalisering van Champerty 

& Maintenance - doctrines

• No win, no fee 

overeenkomsten mogelijk

• Wijzigingen in de Access to 

Justice Act

UK

01. Historiek procesfinanciering

Van common law gebeuren naar wereldwijde expansie

USA

• Oorspronkelijk beperkt tot lichamelijke

schade dossiers

• Procesfinanciering in handelsgeschillen

2017

Financiële crisis



2. Rechtsbijstand
3. Overdracht van 

schuldvordering

3. Verzekering
5. Procesfinanciering

door een derde (TPLF)

1. Lening/financiering 

(m.i.v

ereloonafspraken) 

02. Mogelijke financieringsmethodes van rechtsvorderingen

Potentieel interessante financieringsvormen

in insolventiedossiers



2. Multiple 3. Combinatie

✓ Betaling van alle kosten

✓ Ingeval van success : 

positieve beslissing of 

aanvaardbare/aanvaarde

dading

✓ Percentage  van de 

geïnde

schadevergoeding

1. Percentage

03. Financieringsformules

“no cure, no pay”

✓ Betaling van alle kosten

✓ Ingeval van success : 

positieve beslissing of 

aanvaardbare/aanvaarde

dading

✓ Hoogste van 1. en 2.

✓ Betaling van alle kosten

✓ Ingeval van succes : 

positieve beslissing of 

aanvaardbare/aanvaarde

dading

✓ Terugbetaling van de 

investering door de 

financier + x maal het 

gëinvesteerde bedrag



04. Sui generis overeenkomst - vergelijking met andere rechtsfiguren

• Geen

terugbetalingsbetalingsverplichting

van het gefinancieerde bedrag

• Enkel betalingsverplichting ingeval

van positieve uitkomst

Krediet/lening

• Procesfinancier wordt geen

partij bij de procedure

• Er vindt geen overdracht

plaats

• 1699 B.W. (!)

Cessie

• Geen betaling voordat het 

verzekerd risico zich voordoet

• Vergoeding hangt af van het 

resultaat van de procedure

Verzekering

Ereloonafspraak

• Artikel 446ter Ger. W. niet van 

toepassing



❑ Uitdrukkelijk ontbindend beding

❑ Curator dient standpunt in te nemen over

voortzetting van de overeenkomst

❑ In geval van voortzetting en succes : schuld van de

boedel

Gefinancieerde onderneming in staat van faillissementGefinancierde onderneming in moeilijkheden

05. Procesfinanciering en insolventie van de gefinancierde onderneming

❖ Geen automatische beëindiging van de

financieringsovereenkomst mogelijk (art. XX.56 WER)

❖ Financieringsovereenkomst gesloten voor procedure

gerechtelijke reorganisatie en gefinancierde procedure is

succesvol

➢ Schuldvordering financier = schuldvordering in de

opschorting (?) (financiering ↔ success fee)

➢ Minstens voor prestaties voor de opening van de

procedure

➢ Herleiding vergoeding financier mogelijk in het kader

van het reorganisatieplan (?) voor zover contract

gesloten voor het openen van de procedure

❖ Overeenkomst gesloten na inleiding procedure : geen

herleiding van de vordering van de financier



07. Belang voor de insolventiepraktijk en -practicus

Risico verschuiving van de curator 

naar de financier.

Vermijding van belangenconflicten
Betaling kan actief worden

nagestreefd

Belang van de schuldeisers

*

(kosten)vergoeding van de 

curator: kosten gedragen

door de financier
Tegenpartijen zijn minder geneigd

te speculeren op ‘uitputting’  

Impact van de tussenkomst van

de financier

Beschikken over de middelen om 

(niet liquide) vordering in te

stellen.

Financiering Schuld van boedel:

Ingeval van voortzetting

financieringsovereenkomst

of specifiek aangaan van een dergelijke

financieringsovereenkomst



08. Beslissing over een financieringsaanvraag

1. Grondige analyse van de grond van 

de zaak, bewijs, schadevergoeding, 

uitvoerings- en

schikkingsmogelijkheden

2. Grondige financiële analyse op basis 

van verschillende scenario’s

= Gratis

Voorafgaandelijk onderzoek (fase 2)

(i) Feiten en grond van de zaak

(ii) Ontvankelijkheid en potentiële

procedurele moeilijkheden

(iii) Uitvoeringsmogelijkheden

(iv) Budget 

(v) Schadevergoeding

= Gratis

Voorafaandelijk onderzoek (fase 1) 

Beslissing : weigering – next step

4 tot 6 weken (voor zover alle gevraagde informatie tijdig en volledig wordt meegedeeld) 

Beslissing : weigering – next step

Mogelijkheid tot indicatieve offerte

Offerte



Ondertekening

financieringsovereenkomst

Financiering

Beslist of er eventueel nog

bijkomende voorwaarden van 

toepassing zijn.

Investeringscomité DRS

Op basis van offerte en

eventuele voorwaarden opgelegd

door het investeringscomité

Onderhandeling van

financieringsovereenkomst



Dank voor uw aandacht

Jens Benoot

Senior Legal Counsel

jens.benoot@deminor.com

Deminor Recovery Services

drs.deminor.com

Mehdi Mellah

Senior Legal Counsel

mehdi.mellah@deminor.com


