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taal en borstim-
plantaten. Twee
zaken die op het
oog niks met el-
kaar te maken

hebben. Toch is er een ver-
bindende factor aan te wij-
zen: Rein Philips uit Vree-
land. Tien jaar lang was hij
een ’dure huursoldaat’ op de
Zuidas. Als advocaat leidde
hij bijvoorbeeld faillissemen-
ten van bedrijven in goede
banen. „Maar daar miste ik
de menselijke maat en het
gevoel”, vertelt hij in een
bedrijfsverzamelgebouw aan
de Koninginneweg in Hil-
versum.

Met zijn bedrijf Redbreast
regelt hij de financiering van
collectieve acties bij massa-
schade. Denk aan de zaak die
Frisse Wind tegen Tata Steel
wil aanspannen (zie kader),
maar ook de schadevergoe-
ding van 900 miljoen euro
die Bureau Clara Wichmann
eist van farmaceut Allergan
vanwege hun ondeugdelijke
borstimplantaten.

Kostendekkend werken
„Ik werkte altijd op uurta-
rief. Als je dat goed doet ben
je een soort dure huursol-
daat”, lacht hij. „Het is intel-
lectueel werk, maar ook heel
erg ’u vraagt wij draaien’.”
Dat begon Philips steeds
minder te interesseren. „Ik
werkte op de Zuidas, deed
interessante zaken, maar
had niet altijd even veel
gevoel bij de opdrachtgever
en de zaken die ik deed.”

Tijdens zijn werkzaamhe-
den kwam hij in contact met

het fenomeen: ’no cure, no
pay’. „Als advocaat kan er
best een zaak langskomen
waarvan je zegt: de klant
heeft geen geld, dus ik ga
hem helpen en ik krijg al-
leen geld als ik win. In Ame-
rika is er een hele tak in de
advocatuur die zo opereert,
maar in Nederland mag dat
niet. Je mag niet je loon
afhankelijk maken van de
uitkomst, want, zo is de
gedachte, dan word je ook te
afhankelijk van die uit-
komst. Pro deo kan natuur-
lijk wel, maar je mag voor je
inkomen niet volledig af-
hankelijk zijn van de uit-
komst van de zaken die je
doet”, legt hij uit. „Van de
orde van advocaten moet je
altijd kostendekkend wer-
ken, dus dat beperkt je in
die zin. Helemaal als je te-
gen een zaak aanloopt die
terecht is, maar waar geen
geld voor is.”

Niet zonder risico’s
Het zaadje was geplant.
Philips besloot zich te ver-
diepen in wat ’third party
litigation funding’ heet,
procesfinanciering in het
Nederlands. Een ’list’ om
een klant met weinig geld
toch bij te kunnen staan.
„Een derde partij neemt de
kosten op zich, zoals de uren
van de advocaat en wat er
verder bij een zaak komt
kijken. De procesfinancier
krijgt in ruil daarvoor een
deel van de schadevergoe-
ding bij een eventueel suc-
ces. Risicodragend kapitaal
dus - en dat mag wel.” Zoals

de naam verklapt, het is niet
zonder risico’s. „Je weet niet
zeker dat een zaak gewon-
nen wordt. Je kan ook niet
zeggen dat je ongeacht de
uitkomst een vast percenta-
ge aan rente wilt ontvangen.
Dus het is geen lening, maar
echt een investering. Je be-
taalt de kosten voor een
aandeel in de opbrengst.”

In Nederland gebeurde
procesfinanciering nog maar
mondjesmaat. „In 2015 ben
ik naar de partners van het
kantoor waar ik zat gestapt
en heb mijn plan aan ze
gepitcht. Er werd besloten
dat ik de onderneming ging
leiden en dat was de geboor-
te van Redbreast.” In eerste
instantie heeft de vernoe-
ming naar het roodborstje
geen speciale betekenis. „De
duiding kwam achteraf
eigenlijk. Ik vond het vooral
een leuk vogeltje. Vrolijk,
stoer en iedereen heeft hem
in de tuin. Later zag ik dat
het een vechtertje is en vol-
hardend in de winter, en dat
bleek dus goed te passen.”

Genoeg opbrengst
Er lopen nu drie grote zaken
dankzij Redbreast. „We zijn
begonnen met vallen en
opstaan. Er komt veel op je
af, en lang niet alle zaken
zijn interessant voor dit
model. Je moet van te voren
inschatten of de opbrengst
die je na drie of vier jaar
krijgt, ook genoeg is. We
spreken meestal een percen-
tage af van twintig, dertig of
veertig procent. Daar moet
het geïnvesteerde bedrag

uitkomen maar ook voldoen-
de rendement om de verlie-
zen in de andere zaken te
dekken om uiteindelijk toch
positief uit te komen.” Red-
breast betaalt de zaken niet
uit eigen zak. Er zijn ’min-
der dan tien’ investeerders
die tot wel miljoenen euro’s
inleggen. „Dat zijn vermo-
gende particulieren en fami-
lies. In eerste instantie was
dat een vast groepje en nu
zijn daar grotere partijen
bijgekomen.”

Eerste zaak
De eerste grote zaak voor
Philips kwam in 2018. Hij
besloot een actie te beginnen
voor agrariërs die een mil-
joenenverlies hadden gele-
den door droogteschade
veroorzaakt door waterwin-
ning. De waterwinbedrijven
werden het mikpunt.
„Grondwater wordt onttrok-
ken voor drinkwater, indus-
trie en huishoudens. In de
wet staat dat schade die dat
veroorzaakt moet worden
voorkomen en anders moet
worden vergoed”, legt Phi-
lips uit. „Er zijn allerlei
manieren om dat te bereke-
nen in Nederland, en er
wordt ook wel wat vergoed,
maar minder dan de werke-
lijke schade. Dus daar strij-
den wij voor. Grote bedrij-
ven kunnen bij grote claims
zelf advocaten betalen of
hebben ze in dienst. Maar
een klein bedrijf of een
particulier heeft dat meestal
niet.”

Leander Mascini

Tata Steel heeft de tijdgeest niet mee. Het bedrijf werd deze week veroor-
deeld voor milieumisdrijven en ook komt er een massaclaim tegen de
staalmaker. Rein Philips financiert met Redbreast massaschadezaken zoals
deze, vaak voor talloze miljoenen. „Er kan best een zaak langskomen
waarvan je zegt: de klant heeft geen geld, dus ik ga hem helpen.”

Het bedrijf financiert de zaak, maar leidt hem niet. FOTO STUDIO KASTERMANS / ALEXANDER MARKS
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komt op voor
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interview Rein Philips financiert massaschadezaken
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Zo’n drie á vier keer per
maand krijgt Redbreast een
aanvraag binnen om een
massaschadezaak te financie-
ren. Het bedrijf gaat niet
overal in mee. Eerst wordt
onderzocht of een zaak
haalbaar is en de kans op
winst groot genoeg is. „Is
het een goede zaak? Is het
terecht? Is het belang groot?
Gaat de rechter er wat mee
doen?”, legt managing part-
ner en medeoprichter Rein
Philips uit. Ook moet een
zaak naar verwachting meer
dan tien miljoen euro ople-
veren, moet het gaan om een
zaak voor een Nederlandse
rechter en moet er een gede-
gen stichting of advocaten-
kantoor zijn die de kar gaat
trekken.

Het is dus niet zo dat Red-
breast zelf de zaken aan-
spant en voor de rechter
komt te staan. „Dat doet de
stichting waarmee wij sa-
menwerken (in het geval van
de zaak tegen Tata Steel dus
de stichting Frisse Wind,
red). Zij hebben zelf een
advocatenkantoor in dienst
genomen, maar benaderen
ons voor de financiering. In
sommige gevallen helpen
wij ook een beetje met het
leggen van de basis.”

Schadelijke producten
Bij een misstand van flinke
proporties, bijvoorbeeld een
grote groep mensen die
wordt blootgesteld aan scha-
delijke producten of nadeel
van bepaalde gebeurtenissen
ondervindt, is het volgens de
wet mogelijk een stichting
op te richten die voor de
belangen van alle gedupeer-
den opkomt, aldus Philips.
„Zo’n stichting moet aan
allerlei eisen voldoen en mag
geen winstoogmerk hebben.
Dan kunnen ze voor ieder-
een een claim indienen die
schade heeft geleden. Als de

claim tot een regeling leidt,
kan iedereen met schade
zich melden voor een ver-
goeding. Het betekent ook
dat mensen die zich niet
actief hebben afgemeld voor
de zaak, niet nog een tweede
kunnen beginnen. Voor de
tegenpartij is dat fijn, dan is
het afgewikkeld. En staat
niet een jaar later een tweede
stichting op de stoep.”

Redbreast doet vooronder-
zoek naar een zaak die bin-
nenkomt en als er genoeg
vertrouwen is in een goede
afloop, wordt besloten om

een massaclaim te financie-
ren. Dan wordt een zogehe-
ten commanditaire vennoot-
schap opgericht, waarin
Redbreast verantwoordelijk
is voor de bedrijfsvoering en
de geldschieters de stille
vennoten zijn - zij bemoeien
zich niet met het beleid. De
vennootschap gaat vervol-
gens een overeenkomst aan
met de betrokken stichting
om de financiering en de
afdracht van een deel van de
opbrengst te regelen. „Na
ons onderzoek leggen wij de
zaak voor aan onze inves-
teerders. Al is het wel zo dat
we met de meesten al heb-
ben afgesproken dat wan-
neer een zaak door ons on-
derzoek heen komt, zij er
ook vertrouwen in hebben
en akkoord gaan.”

Het minimale belang van
de zaken waar Redbreast

naar kijkt is tien miljoen
euro. „Je kunt ervan uitgaan
dat een massaschadezaak
alles bij elkaar ten minste
één miljoen euro kost, aan
onder meer advocaten. En
dat je gezien het risico je
investering ten minste twee
of drie keer wil terugverdie-
nen.’’ Uiteindelijk moet de
klant, degene die schade
heeft geleden, het grootste
deel van de schadevergoe-
ding krijgen. ,,Dan moet de
verwachte opbrengst onge-
veer tien keer zo hoog zijn
als de kosten.”

Lagere schadevergoeding
Het kan ook misgaan. Dat er
ineens een lagere schadever-
goeding uitkomt dan vooraf
ingeschat. „Dat is ons risico.
Je gaat ervan uit dat er een
hoger bedrag binnenkomt
dan dat gefinancierd wordt.
Maar je weet niet wat er in
de tussentijd gebeurt. Of er
onderzoeken anders uitval-
len bijvoorbeeld. De uit-
komst hangt af van factoren
die je niet controleert. Als
procesfinancier in een mas-
saschadezaak moet je van
tevoren de financiering voor
de hele zaak toezeggen. Een
eventueel hoger beroep is
een nieuwe investeringsbes-
lissing.”

Wordt er bij elke zaak een
vonnis van een rechter ver-
wacht of kan een schikking
ook? „Als daarmee het be-
oogde doel kan worden
bereikt, dan is dat natuurlijk
het beste. Dat zorgt voor
minder kosten omdat je niet
verder hoeft te procederen.
Over het algemeen heeft dat
de voorkeur. Een stichting
heeft geen toestemming van
ons nodig om te schikken.
Volgens de wet mag dat ook
niet. Wij hebben zelf geen
zeggenschap over de zaak.’’

Leander Muscini

’Een zaak moet minimaal
tien miljoen opbrengen’
Massaschadezaken zijn een relatief onbekend fenomeen in
Nederland. Het financieren ervan is helemaal een verborgen
element. Hoe wordt dit spel achter de schermen gespeeld?

„Als ik daar zou wonen
zou ik zelf ook weg
willen”, vertelt medeop-
richter van Redbreast
Rein Philips. Hij bena-
drukt dat het financie-
ren van de massazaak
die de stichting Frisse
Wind wil aanspannen
tegen Tata Steel nog
geen uitgemaakte zaak
is.

„Het is tijd dat de
vervuiler gaat betalen”,
zei Frisse Wind-bestuur-
der Jaap Venniker eerder

in deze krant. „Omwo-
nenden lijden op allerlei
manieren schade. We
betalen met onze ge-
zondheid, maar ook met
kosten voor extra
schoonmaak en onder-
houd aan onze huizen,
aan auto’s en zonnepa-
nelen, voor de aanschaf
van ventilatiesystemen,
voor extra schilderwerk
en noem maar op.”

Voor het financieren
van zijn claim heeft hij
Redbreast in de hand

genomen. „Mijn eerste
gevoel is: er is hier wat
aan de hand”, vertelt
Philips. Hij heeft de
aanvraag van de stich-
ting in onderzoek. „We
kijken bijvoorbeeld of er
genoeg steun is vanuit
de omgeving. Dat lijkt
er wel te zijn, het aantal
aanmeldingen loopt nog
altijd op. Bovendien
hebben we er juridisch
een goed gevoel over.
Dus we denken het goed
opgezet te krijgen.”

Financiering voor Frisse Wind
’is geen uitgemaakte zaak’

Tata Steel in de IJmond. FOTO GETTY IMAGES

Wijk aan Zee, met Tata Steel in de achtertuin. FOTO ANP
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