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Bereikt excellente resultaten

Legal 500 EMEA

Een ongelooflijke bron van kennis en een 
ware autoriteit. Buitengewoon afgewogen 

en bedachtzaam. Hun advies is spot-on
Chambers Europe

De Beste Nationale en 
Internationale Arbiter van België

Global Excellence Awards
Acquisition International

Excellent

Beste Arbiters 
Leaders League
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Briljant. Een schat aan ervaring in 
alternatieve geschillenbeslechting. 
Erkend als een van de beste op de 
markt voor complexe geschillen

WTR 1000

Sterk Aanbevolen

Internationale Arbitrage 
Leaders League



Een onafhankelijk advocatenkantoor

Dertig jaar ervaring op het hoogste niveau ten 
dienste van een wereldwijd cliënteel
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PETILLION is gekend voor het verlenen van advies en het voeren van 
complexe rechtszaken en het behandelen van nationale en internationale 
arbitrages. Wij vertegenwoordigen onze cliënten zowel in het binnenland 
als in grensoverschreidende dossiers. 

We hebben uitgebreide ervaring in verschillende sectoren zoals 
intellectuele eigendom, IT, media, film en entertainment, internet, mode, 
uitgeverij, kunst, telecom, post, energie, bouw en vastgoed, autoproductie 
en -distributie, lucht- en ruimtevaart. 

Ons team munt uit in het efficiënt, doortastend en kostenbewust 
behandelen van belangrijke commerciële geschillen. Onze pragmatische 
aanpak en sectorspecifieke kennis laat ons toe om pragmatische en 
doeltreffend resultaten te bereiken, aangepast aan de noden van onze 
cliënten. We streven ernaar proactief te zijn en deinzen er niet voor terug 
om onbetreden paden te bewandelen, steeds op zoek naar het vinden 
van nieuwe en creatieve oplossingen. 

We helpen onze cliënten succes te boeken en willen onze leidinggevende 
positie in de markt bestendigen in diverse sectoren.

Raadpleeg ons nationaal rapport over Arbitration procedures and practice in Belgium

Lees ook ons nationaal rapport over  Litigation and enforcement in Belgium

Beiden werden gepubliceerd door Thomson Reuters in hun Practical Law magazine. 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-013-9378?navId=200CC0DB0260E3F3C08B3AD305AC1146&comp=pluk&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-013-2762?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1


We behandelen arbitrageprocedures beheerd door de 
belangrijkste arbitrage instellingen over de hele wereld. We 
vertegenwoordigen cliënten voor:

HET NIEUWE NORMAAL
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Investeringsarbitrage - Internationale 
Commerciële Arbitrage

 International Centre for 
Settlement of Investment 
Disputes (ICSID, 
Washington D.C., VSA)

 Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of 
Commerce (SCC)

 International Kamer van 
Koophandel (ICC, Parijs, 
Frankrijk)

 London Court of 
International Arbitration 
(LCIA, Londen, VK)

 Singapore International 
Arbitration Centre (SIAC, 
Singapore)

 American Arbitration 
Association / International 
Centre for Dispute 
Resolution (AAA/ICDR, 
New York, NY, VSA)

 IDArb of the International 
Distribution Institute
(IDArb, Torino, Italy)

 Wereldorganisatie voor 
de Intellectuele Eigendom
(WIPO, Genève, 
Zwitserland)



 Shenzhen Court of 
International Arbitration 
(SCIA, Shenzhen, China)

 International Trademark 
Association (INTA, New 
York, NY, VSA)

 FORUM (FORUM, 
Minneapolis, MN, VSA)

 Independent Film and 
Television Association 
(IFTA, CA, Los Angeles, 
VSA)

 Czech Arbitration Court 
(CAC, Praag, Tsjechische 
Republiek)

 Belgisch Centrum voor 
Arbitrage en Mediatie
(CEPANI, Brussel, België)

 Nederlands Arbitrage 
Instituut (NAI, Rotterdam, 
Nederland)

 Franse regeling voor 
domeinnaamgeschillen 
(SYRELI)

 Engelse regeling voor 
domeinnaamgeschillen 
(NOMINET)
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"EEN SCHAT AAN ERVARING IN 
ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING" 

WTR 1000



Enkele van onze ervaringen

ICC

Vertegenwoordigen een 
Amerikaans chemiebedrijf in 
een internationale 
commerciële ICC-arbitrage 
tegen een Europese 
concurrent.

Vertegenwoordigden een 
wereldwijd e-commerce 
bedrijf in bezwaarprocedures 
betreffende haar aanvragen 
voor Topniveaudomeinen. 

WIPO
Vertegenwoordigden een 
belangrijke 
internethostingprovider in 
bezwaarprocedures 
betreffende haar aanvragen 
voor topniveaudomeinen.

ICSID
Advies in een investeerder-
staatarbitrage betreffende een 
beslag op onroerende goederen 
en bedrijfsactiva van de eisers op 
basis van vermeende 
belastingontduiking, met inbegrip 
van beweerdelijke fysieke 
mishandeling en de veroordeling 
van bedrijfspersoneel voor 
verscheidene douane-, import- en 
belastingovertredingen.

SCC
Advies in een investeringsgeschil 
met betrekking tot vorderingen 
die volgen uit een reeks nationale 
energiehervormingen met een 
negatieve weerslag op de 
hernieuwbare energiesector, 
zoals een belasting op de 
opbrengst van 
stroomgeneratoren en een 
vermindering van subsidies voor 
producenten van hernieuwbare 
energie.
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CEPANI
Vertegenwoordigden een 
ontwikkelaar van 
telecommunicatiesoftware in een 
internationale commerciële 
arbitrage.

Voerden verschillende 
annulatieprocedures met 
betrekking tot internationale 
commerciële beslissingen die 
hebben geleid tot hun 
vernietiging op basis van gronden 
zoals de schending van de 
openbare orde, een gebrek aan 
motivering of de schending van 
het recht om te worden gehoord. 

WIPO, FORUM, 
CAC, NOMINET, 
SYRELI, CEPANI

Vertegenwoordiger van eisers in 
meer dan 200 domeinnaamzaken. 

ICDR (AAA)
Vertegenwoordigen een 
Amerikaans, Indisch, Engels en 
Zuid-Amerikaans Internetbedrijf 
in ICDR-arbitrageprocedures 
betreffende Internet governance 
problemen. 

Vertegenwoordigden 70% van 
alle eisers in Independent Review 
Processes (IRP) in ICDR-
procedures tegen ICANN.
 
Vertegenwoordigden een 
wereldwijd Amerikaans e-
commerce bedrijf en een 
wereldwijde Amerikaanse 
serviceprovider en leverancier 
van druk- en promotiewerk in 
bezwaarprocedures betreffende 
hun aanvragen voor 
Topniveaudomeinen.

"ENORM GOED GEÏNFORMEERD OP HET 
GEBIED VAN ARBITRAGE EN RESPONSIEF" 

Chambers Europe



Flip Petillion wordt regelmatig 
aangesteld als arbiter in complexe 
internationale arbitrageprocedures 
beheerd door toonaangevende 
arbitrage instellingen. 

Hij is een lid van het panel van 
arbiters bij diverse instellingen, 
waaronder: ICC, LCIA, AAA (ICDR), 
WIPO, IDArb (IDI), SCIA, INTA, 
FORUM, IFTA, CAC, CEPANI.

Flip Petillion is lid van de ICC 
Arbitrage en ADR Commissie. 

Flip maakte tevens deel uit van het 
WIPO team dat de WIPO Expert 
Determination Rules heeft opgesteld.

Verschillende referentiegidsen 
hebben Flip Petillion consequent 
geklasseerd onder de beste van 
België, gesteund door tal van lovende 
recensies. 

Flip Petillion wordt door Legal 500 
EMEA beschreven als iemand die 
‘excellente resultaten bereikt’ en 
‘diepgaande kennis heeft’, en als een 
‘ervaren pleiter en arbiter. Hij werd 
gerangschikt als een ‘leidend figuur’.

In Chambers Europe werd Flip 
‘geprezen voor zijn expertise’. Hij werd 
beschreven als ‘een ervaren arbiter’. 
‘Cliënten noemen hem “enorm goed 
geïnformeerd in  het domein en 
responsief”’. ‘Hij wordt als “briljant” 
beschouwd en wordt “erkend als een 
van de beste in de markt voor 
complexe geschillen. Een uitermate 
goede pleiter met een schat aan 
ervaring in alternatieve 
geschillenbeslechting’”.

Acquisition International overhandigde 
hem de Global Excellence Award voor 
de ‘Beste Nationale en Internationale 
Arbiter van België’.

Hij werd gerangschikt als een 
excellente arbiter door Leaders 
League.

Flip wordt ook geprezen voor zijn 
enorme ervaring in alternatieve 
geschillenbeslechting door WTR.

Jan Janssen is een rising star. Hij 
adviseert en vertegenwoordigt in 
commerciële en investering arbitrages 
en treedt op als arbiter in commerciële 
geschillen. Jan is een lid van het panel 
van arbiters bij CEPANI en ICC YAF.

PROFESSIONALISME EN  
INTEGRITEIT
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Optreden als Arbiter



Enkele van Flip Petillion’s opdrachten

CEPANI-arbitrage over een 
internationaal geschil ter waarde 
van vijf miljoen euro betreffende 
de schending van intellectuele 
eigendom en bedrijfsgeheimen 
in het kader van een 
productieproces.

WIPO, CAC, FORUM en 
CEPANI arbiter in meer dan 
400 domeinnaamzaken, waarvan 
in bepaalde zaken tot 500 
merken en domeinnamen waren 
betrokken.

Arbitrage (beheerd door een 
Europees nationaal 
arbitragecentrum) over een 
geschil ter waarde van 
verschillende miljoenen dollars 
betreffende de contractuele 
bepaling van de prijs van 
kernenergie.

Enige arbiter in een CEPANI-
arbitrage met betrekking tot 
een geschil over 
vastgoedontwikkeling.

CEPANI-arbitrage over een 
geschil ter waarde van twee 
miljoen euro betreffende 
internationale 
softwareontwikkeling.
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Enkele van Jan Janssen’s opdrachten

Secretaris in een CEPANI-
arbitrage betreffende een 
contractueel geschil over de 
internationale verkoop van 
goederen en diensten.

Enige arbiter in een CEPANI-
arbitrage betreffende een 
geschil over de beëindiging van 
een handelshuurovereenkomst.



Arbitrage is een 
geschillenbeslechtingsmechanisme 
dat de voorkeur geniet bij 
nationale en internationale 
geschillen tussen bedrijven, 
organisaties en/of overheden. Het 
heeft veel van haar succes te 
danken aan haar flexibiliteit, 
efficiëntie en vertrouwelijkheid.

Bij PETILLION hebben we altijd 
arbitrage en ADR aangeprezen. 
Onze grondige kennis van en 
ervaring met de kenmerken, 
voordelen en beperkingen van een 
veelheid aan arbitrage- en ADR-
mechanismen stelt ons in 

staat om de meest geschikte 
benadering voor onze cliënten te 
bepalen.

We bouwen voort op deze 
ervaring om onze rol als ‘visionaire 
leiders’ te bestendigen. We 
publiceren regelmatig artikels en 
geven lezingen op conferenties 
over arbitrage en ADR. We pleiten 
voor reglementaire en 
organisatorische verbeteringen en 
gaan debatten aan over arbitrage 
als het nieuwe normaal voor 
internationale geschillenbeslechting.

PLEITEN VOOR 
EFFICIËNTE OPLOSSINGEN
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Visionair Leiderschap



Recente publicaties en lezingen

Flip Petillion, Identifying processes that could usefully be adopted in 
international commercial arbitration, 24th ICCA Congress, Sydney, Australië, 
april 2018.

Flip Petillion, Alternatieve Geschillenbeslechting in IE Geschillen, Essenscia, 
Gent, België, maart 2018, en Louvain-la-Neuve, België, februari 2018.

Flip Petillion, The Constitution of the Arbitration Panel, AIA, 
Brussel, België, oktober 2017.

Jan Janssen, Arbitrability, AIA, Brussel, België, oktober 2017.

Jan Janssen, The role for international law in the protection of IP in the 
technology sector, Juris Eleventh Annual Investment Treaty 
Arbitration Conference - Technology, IP and Investor-State Arbitration, 
Washington, VSA, april 2017.

Flip Petillion, Choosing your Arbitrator, AIA, Brussel, België, oktober 2016.

Flip Petillion, Overview of the Independent Reviews Processes 
initiated against ICANN, ECTA, juni 2016, Dubrovnik, Kroatië.

Flip Petillion, Arbitration in Internet Governance, National CLE 
Conference, Vail, Colorado, VSA, 6-10 januari, 2016.

Flip Petillion, Damages in International Arbitration – Any different than in 
Courts? - Valuation Trends and Methods Used in Recent Arbitral Awards, Juris 
Fourth Annual Conference on Damages in International Arbitration, 
Wenen, Oostenrijk, oktober 2015.

Boeken
Flip Petillion en Jan Janssen, Competing for the internet. ICANN Gate - An 
Analysis and a plea for judicial review through arbitration, Kluwer, 2017, 478 p.
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Recente Artikels
Flip Petillion, ‘The relevance of Terms of Reference’, in Liber Amicorum 
50 Years CEPANI, Kluwer, 2019 – toekomstige publicatie.

Flip Petillion, ‘The Future of Arbitration - Identifying processes that 
could usefully be adopted in international commercial arbitration’, ICCA 
2018, Kluwer, 2019 – toekomstige publicatie.

Flip Petillion, ‘Bifurcation of Disputes at Transaction Level’, petillion.law, 
april 2018.

Flip Petillion, ‘Selecting an Arbitrator’, petillion.law, april 2018.

Flip Petillion, ‘Arbitration as an alternative for the resolution of 
Intellectual Property disputes, in F. Petillion (ed.), Enforcing Intellectual 
Property Rights in Belgium. 10 years of implementation of EU Directive 
2004/48, Larcier, 2018, 314 p., p. 281-304.

Flip Petillion, Jan Janssen, Diego Noesen en Alexander Heirwegh, 
‘Arbitration procedures and practice in Belgium’, Practical Law, Thomson 
Reuters, 2018.

Flip Petillion, Jan Janssen, Diego Noesen en Alexander Heirwegh, 
‘Litigation and enforcement in Belgium’, Practical Law, Thomson Reuters, 
2018.

Flip Petillion, ‘CETA, ISDS and the Belgian Veto: A Warning of Failure 
for Future Trade Agreements with the EU?’, in Global Trade and 
Customs Journal, Volume 12 n. 4, Kluwer Law International, mei 2017.

Flip Petillion, ‘The constitution of the arbitration tribunal’, in Liber 
Amicorum Professor Michel Flamée, 2016.

Flip Petillion, Arbitration, Model documents, Kluwer, sinds 2008.
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DE JUISTE KOERS VAREN



Ons team

Flip Petillion is een 
toonaangevend advocaat en 
arbiter in binnen- en 
buitenland.

Flip heeft al bijna 30 jaar 
ervaring in de behandeling 
van rechtszaken en 
arbitrages. De procedures 
betroffen de volgende 
industrieën: intellectuele 
eigendom, 
informatietechnologie, media 
& entertainment, kunst, 
internet, mode, post, 
telecom, energie, bouw & 
vastgoed, autoproductie en -
distributie, luchtvaart en 
ruimtevaart.

Flip bouwde een uitstekende 
reputatie op door zijn 
speciale focus op 
intellectuele 
eigendomsrechten, 
informatie, communicatie, 
technologie en media.

Hij vertegenwoordigt 
multinationals en eersteklas 
individuele 
portefeuillehouders.

fpetillion@petillion.law

Diégo Noesen is een 
advocaat gespecialiseerd in 
geschillenbeslechting en 
richt zich op Europese en 
nationale rechtszaken met 
de nadruk op intellectuele 
eigendom.

Diégo's praktijk omvat 
complexe burgerlijke 
rechtsvorderingen in diverse 
industrieën en sectoren, 
waaronder media en 
entertainment, mode, 
autoproductie en -
distributie, technologie en 
telecommunicatie.

Diégo geeft ook advies 
inzake contracten en helpt 
klanten bij het beschermen, 
beheren en handhaven van 
hun intellectuele 
eigendomsrechten. Hij heeft 
een bijzondere expertise 
inzake merken- en 
auteursrechtelijke 
bescherming en 
domeinnamen. 

dnoesen@petillion.law

Jan Janssen is een advocaat 
gespecialiseerd in 
geschillenbeslechting met 
een grote interesse in 
complexe regelgeving en 
technologie. Hij is 
gespecialiseerd in 
commerciële en 
internationale arbitrage met 
een focus op intellectuele 
eigendom, 
informatietechnologie en de 
liberalisering van sectoren.

Jan's praktijk omvat 
voornamelijk complexe 
burgerlijke geschillen en 
commerciële arbitrages in 
diverse branches, waaronder 
mode, media, postdiensten, 
distributie, technologie en 
telecommunicatie.

Jan levert ook contractueel 
advies en helpt klanten bij 
het beschermen, beheren en 
handhaven van hun 
intellectuele 
eigendomsrechten zowel in 
een online als een offline 
omgeving. 

jjanssen@petillion.law
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Contact informatie

We zijn leden van de balie van Brussel

Kantoren

GG 126
Guido Gezellestraat 126
1654 Huizingen
België

Contact 

info@petillion.law
T. +32 2 306 18 60
F. +32 2 306 18 69
www.petillion.law

Tijdzone

Am. West 
kust

UTC -8

PST

Am. Oost
kust

UTC -5

EST

Londen

UTC UTC +1

CET

Abu 
Dhabi

UTC +4

GST

Singapore

UTC +8

SGT

Sydney

UTC +11

AET

www.petillion.law
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Your gateway to dispute resolution

www.petillion.law

Attorneys - Advocaten - Avocats

https://www.petillion.law



