
Twee advocaten uit het Duitse Sulzbach
(bij Frankfurt am Main) willen met een
keten van rechtswinkels in de
Bondsrepubliek de onderkant van de
rechtsmarkt naar zich toe trekken.

Een eerste consult zal niet meer dan 49 euro

bedragen (aanzienlijk minder dan de gemid-

deld 180 euro die Duitse advocaten op dit

moment in rekening brengen) en ook bij een even-

tuele opdracht zullen de uurlonen beperkt blij-

ven, binnen de mogelijkheden die de wettelijke

vergoedingsregeling BRAGO daartoe biedt, zo is

de belofte. Daarmee zal naar verwachting de

drempel verlaagd wordt voor de  minder verdie-

nenden in de Bondsrepubliek, die zijn aangewe-

zen op een in gewikkeld systeem van rechtshulp

waarbij nogal wat offers gevraagd worden door de

staat.

Om de toegang aantrekkelijk te maken zullen de

winkels gevestigd worden in de drukste winkel-

straten in 323 steden in Duitsland, door middel

van het franchisemodel. Jonge advocaten kunnen

tegen betaling van een eenmalig bedrag (dat voor-

lopig is vastgesteld op 10.000 euro), het inleveren

van tien procent van de jaarlijkse omzet plus een

fikse bijdrage in de reclamekosten, een winkel

onder de naam Janolaw beginnen. ‘De kosten lij-

ken erg hoog, maar vallen reuze mee in het licht

van de grote omzetten die de meeste winkels vrij-

wel meteen zullen boeken,’ zegt Michael Zahrt,

een van de initiatiefnemers. ‘Een aantal advocaten

zal een flink inkomen kunnen verkrijgen, te ver-

gelijken met dat van een partner in een grote kanz-

lei.’ 

Want dat de klandizie zal toestromen staat voor

hem buiten kijf. Het ingewikkelde Duitse recht en

de strikte handhaving ervan geven aanleiding tot

vele conflicten, maar de meeste laag verdienende

Duitsers stappen pas naar een advocaat wanneer

deze absoluut onontkoombaar is. De enorme

vraag naar adviezen en inlichtingen op een juridi-

sche website waarmee Zahrt en zijn Koreaanse

compagnon Ha-Sung Chung een aantal jaren gele-

den begonnen (www.janolaw.de) en de bereidheid

lage tarieven te accepteren voor bijvoorbeeld con-

sulten per e-mail of per telefoon, leerde de initia-

tiefnemers dat er nog een groot gebied voor juridi-

sche bijstand te ontginnen was. De hoge werkloos-

heid onder jonge advocaten in Duitsland deed

Zahrt en Ha-Sung Chung vermoeden dat er wel

belangstelling zou bestaan voor het franchisemo-

del.

Dat zal echter nog moeten blijken. In oktober

gaan de eerste winkels open in Düsseldorf en

Frankfurt am Main, in drie jaar zouden de

gewenste 323 winkels bereikt moeten zijn. Bij jon-

ge advocaten bestaat zeker belangstelling, maar

niet iedereen deelt de marktinschattingen van

Zahrt en Ha-Sung Chung. ‘Uiteraard heeft iedere

huurder in Duitsland problemen met zijn huis-

baas,’ zegt advocaat Jens Stubing uit Hannover, ‘en

bij vrijwel iedereen rolt ook wel een keer in het

leven een fikse boete in de bus voor een verkeers-

delict, maar dat de portemonnees ineens open zul-

len gaan omdat het gemakkelijker praten is in een

winkel geloof ik niet’.

Volgens de berekeningen van de Janolaw-initia-

tiefnemers zal de totale omzet van alle winkels in

de keten ruim 33 miljoen euro bedragen. Een gro-

tere kans om dat te halen maakt vooralsnog de

Legitas franchiseonderneming in Hamburg, die

vooral door het leveren van kwaliteit wil opvallen

en daarmee ook de grotere zaken naar zich toe wil

trekken. Tachtig tot negentig ondernemingen wil

Legitas de komende twee jaar onder zich verzame-

len. Of dat gaat lukken, weet initiatiefnemer

Sebastian Vorberg nog niet. ‘Eerst moeten we erin

slagen een marktgericht franchisesysteem op

poten te krijgen. En daarbij komt heel wat meer

kijken dan we in eerste instantie dachten.’ 

(Zeger Luyendijk)
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