
Rocket Lawyer gaat Nederlandse 
‘rechtvaardigheidskloof’ dichten
Dinsdag wordt de 
Nederlandse versie van 
‘legal tech’-webplatform 
Rocket Lawyer 
gelanceerd. Ceo Charley 
Moore: ‘Mensen zoeken 
betaalbare juridische 
oplossingen.’

Charley Moore is een Silicon Valley-ster. 
Misschien niet van het niveau van Ste-
ve Jobs of Larry Page, maar hij is wel 
iemand die meetelt in de Amerikaanse 
tech-industrie. Moore is oprichter en 
ceo van Rocket Lawyer, een webplatform 
voor juridische dienstverlening.

Rocket Lawyer behoort samen met 
partijen als Legal Zoom en Up Counsel 
tot de webplatforms die in de Verenigde 
Staten de markt voor juridische dien-
sten hebben gedigitaliseerd. Afgelopen 
week sprak Moore in Nederland op het 
jaarcongres van General Counsel Nether-
lands, de organisatie die de hoofden 
van de juridische diensten van grote Ne-
derlandse bedrijven bijeenbrengt. Aan-
staande dinsdag wordt de Nederlandse 
versie van Rocket Lawyer gelanceerd, 
samen met die in Frankrijk en Spanje.  

Moore claimt in de VS inmiddels 16 
miljoen geregistreerde klanten. Over het 
algemeen zijn het kleine en middelgrote 
ondernemingen en particulieren die de 
hoge rekening van het klassieke advo-
catenkantoor niet kunnen betalen. Bij 
Rocket Lawyer kunnen ze — deels gratis 
— documenten downloaden, invullen en 
tekenen en juridisch advies inwinnen bij 
advocaten die zich bij het platform heb-
ben aangesloten. Reken het huidige aan-
tal Amerikaanse klanten om naar de Ne-
derlandse situatie en Rocket  Lawyer zou 
in de toekomst zo’n driekwart miljoen 
Nederlandse klanten kunnen bedienen.

Investeerder: Google
Dat is van een andere dimensie dan wat 
tot nu toe is vertoond in de Nederlandse 
markt. De initiatieven en de start-ups 
in legal tech buitelen weliswaar over 
elkaar heen, maar naar marktaandeel 
gemeten gaat het nog steeds om micro-
scopisch kleine bedrijven. Goedkope 
digitale juridische dienstverlening voor 
particulieren en het mkb is in Nederland 
nog vooral een belofte. Rocket Lawyer 
heeft bovendien investeerders die tot de 

verbeelding spreken, zoals Google en 
Morgan Stanley.   

Vandaar dat de Nederlandse legal 
tech-gemeenschap vorig september 
rechtop ging zitten toen Rocket Lawyer 
bekendmaakte dat het na Groot-Brit-
tannië nu de aanval opent op het vas-
teland van Europa. Om te beginnen in 
Frankrijk, Spanje en Nederland, en in 
samenwerking met de Franse juridische 
uitgeverij Editions Levebre Sarrut, het 
moederbedrijf van het Nederlandse SDU. 
Van een partij als Rocket Lawyer wordt 
verwacht dat zij de Nederlandse markt 
voor digitale juridische diensten open 
kan breken. 

Zoals het een ondernemer uit Silicon 
Valley betaamt, draagt Moore geen pak, 
maar een trui met ronde hals, en stelt hij 
zich voor met: ‘Hi, I’m Charley’. Moore 
zegt dat hij niet in zaken is gegaan voor 
het geld. Het gaat om de missie, en 
hij mag daar graag van getuigen. ‘Bij 
de marine (hij begon zijn carrière als 
marineofficier, red.) kreeg ik een au-
to-ongeluk. Niet mijn schuld overigens. 
Ik kreeg door de marine onmiddellijk 
een advocaat toegewezen, die mij niet 
alleen vertegenwoordigde tegenover 
de tegenpartij, maar ook tegenover de 
verzekeringsmaatschappij. Toen ik hulp 
nodig had was hij er. Maar alleen omdat 
ik onderdeel uitmaakte van de marine. 
Later, toen ik advocaat was, merkte ik 
dat dat niet de ervaring is van de meeste 
Amerikanen. Rijke Amerikanen en grote 
bedrijven hebben toegang tot het juri-
dische systeem, maar kleine bedrijven 
en gewone particulieren niet. Dat noem 
ik de rechtvaardigheidskloof. Rocket 
Lawyer is opgericht met de missie de 
hoge kosten van juridische diensten te 
verlagen, zodat meer mensen gebruik 

Charley Moore: ‘Bedrijfssoftware moet 
aanvoelen als Spotify of Snapchat.’
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kunnen maken van de voordelen van een 
rechtsstaat. Dat is mijn levenswerk.’

V Rocket Lawyer heeft zich in de VS een 
snelle groei doorgemaakt. Wat verwacht 
u ten aanzien van Europa?
‘Ik denk dat het in Europa nog sneller 
kan gaan. We hebben de afgelopen jaren 
veel geleerd. De meeste legal tech-bedrij-
ven die buiten hun eigen thuismarkt ex-
panderen, doen dat door middel van ac-
quisities. Maar wat je bij acquisities vaak 
ziet, is dat de software van het ene bedrijf 
niet praat met die van het andere bedrijf. 
Wij hebben in Engeland een consistent 
softwareplatform gecreëerd dat nu uitge-
rold wordt naar drie andere landen. En 
we hebben al bewezen dat het werkt.’

V Ik begrijp van kenners van de Britse 
markt dat Rocket Lawyer zich daar de 
afgelopen vier jaar langzamer heeft 
 ontwikkeld dan in de VS? 
‘Zo zie ik dat niet. Engeland is een 
 kleinere markt dan de VS. Je moet de 
Britse markt niet vergelijken met de 
Amerikaanse markt, maar met de markt 
van Californië en Texas. Engeland is met 
200.000 geregistreerde klanten nog niet 
op het niveau van die twee staten, maar 
heeft ook minder tijd gehad. Uiteindelijk 
worden wij in Engeland net zo groot.’

V Waarom hebt u voor Nederland 
 gekozen? Is Duitsland niet een veel 
 interessantere markt?
‘Duitsland is zeker interessant, maar 
Nederland is niet een markt om je neus 
voor op te halen. Het heeft deels te ma-
ken met onze Europese partner ELS. ELS 
is met dochter SDU sterk aanwezig in Ne-
derland. We hebben samen de strategie 
ontwikkeld. Maar het heeft ook te maken 

met de Nederlandse cultuur, die open 
staat voor innovatie, en met Amsterdam 
dat een sterke tech-gemeenschap heeft.’

V Maar Nederlandse legal tech-bedrijven 
zijn nog heel klein. De markt moet hier 
nog ontwikkeld worden. 
‘Ik denk dat de markt er al is. Alleen de 
instrumenten ontbreken. Toen we in de 
VS begonnen, waren er ook al bedrijven 
die juridische diensten online aanbo-
den. Maar hun software was niet zo goed. 
Als de software goed is, gaan de mensen 
die gebruiken, en snel ook.’

V Technologie is de sleutel?
‘Nee, het gaat om de gebruikerservaring. 
Dat is de sleutel. Technologie maakt die 
ervaring mogelijk, maar dat is niet het-
zelfde. Je moet ervoor zorgen dat het ge-
bruik van bedrijfssoftware aanvoelt alsof 
je Snapchat of Spotify gebruikt.’ 

V Ik schat dat 95% van de Nederlanders 
nog nooit van Rocket Lawyer heeft 
 gehoord. Hoe gaat u dat probleem op-
lossen?
‘Een van de redenen dat wij Google 
Ventures konden interesseren voor een 
investering in Rocket Lawyer is dat wij 
vindbaarheid op internet begrijpen. Wij 
zijn daar goed in. En als je vindbaar bent, 
kun je je visie en gebruikerservaring 
toegankelijk maken voor mensen. En 
mensen zijn op zoek naar betaalbare 
 juridische oplossingen. Ook in Neder-
land.’

V Is die vindbaarheid niet ook te danken 
aan de relatie met Google?
‘Nee, je draait de kip en het ei om. Wij 
waren al goed in vindbaarheid voordat 
Google in ons investeerde. Maar het is 
wel geweldig om onze passie voor vind-
baarheid te delen met Google.’

V Hoe lang geeft u uzelf om een serieuze 
positie te krijgen op de Nederlandse 
markt?
‘Geef ons twee tot drie jaar en Rocket 
Lawyer zal ook in Nederland een van de 
belangrijkste middelen zijn om mensen 
toegang te verschaffen tot betaalbare 
 juridische diensten. Eerst honderd-
duizenden mensen en later miljoenen.’

V U werkt in Europa samen met ELS, een 
traditionele uitgever van juridische infor-
matie. Kun je wel iets innovatiefs doen 
met een ‘old school’-partner?
‘Tot nu toe is het geweldig geweest. ELS 
is een bedrijf in private handen, en de 
eigenaren en het management van ELS 
delen onze visie. De eerste keer dat ik 
bij hen op kantoor kwam heeft ceo Do-
minique Illien mij de geschiedenis van 
hun bedrijf verteld. Hoe ELS destijds 
de Franse code civil heeft gepubliceerd, 
en over de rol die zij als uitgever heb-
ben gespeeld in het Franse recht. Wij 
brengen rechtvaardigheid naar mensen 
die het nodig hebben, tegen een betaal-
bare prijs. ELS wil deel uitmaken van 
de  modernisering van het recht. En die 
 gedeelde visie is de kern van de zaak.’

V Maar ELS bedient nu de concurrenten 
van Rocket Lawyer: de klassieke advo-
catenfirma’s. Leidt dat niet tot spannin-
gen?
‘Maar wij zijn geen concurrent van advo-
catenkantoren, daar moet ik je toch echt 
tegenspreken. Wij bieden juist nieuwe 
mogelijkheden aan advocatenkanto-
ren. Vraag en antwoord online, digitale 
 documentatie, het zetten van een digi-
tale handtekening. ELS zou zijn klanten 
tekortdoen als ze niet op deze manier 
zouden innoveren. ELS en wij geven 
gewone advocaten de instrumenten die 
hen buitengewoon maken.’

V Dan moeten ze zich wel aansluiten bij 
jullie platform.
‘Dat klopt. Ze kunnen te paard naar hun 
werk gaan of per Tesla. De keuze is aan 
hen.’

Door Jeroen Piersma

‘Ik denk dat de 
groei in Europa 
nog sneller kan 
gaan dan in de 
Verenigde Staten’ 

‘Concurrent?  
Nee, we bieden 
advocaten-
kantoren nieuwe 
mogelijkheden’  
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