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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 behandelen van complexe rechtzaken en 
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 weet zich te onderscheiden in het behandelen van belangrijke 
commerciële geschillen op een efficiënte, doortastende en 
kostenbewuste manier. Onze pragmatische aanpak en sectorspecifieke 
kennis laat ons toe om snel 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. 

“UW TOPNIVEAUDOMEIN - 
ONZE TOP NIVEAU ERVARING”



Top Niveau Ervaring

PETILLION heeft een van ’s werelds meest 
toonaangevende Topniveaudomein- en 
domeinnaampraktijken

Ons team heeft een unieke expertise ontwikkeld in het behandelen van 
de moeilijkste en meest toonaangevende zaken in Internet governance, 
topniveaudomeinen en domeinnamen.

We hebben geadviseerd en opgetreden in geschillen en transacties voor 
’s werelds meest bekende merken. We verlenen advies inzake regulering, 
beleid en transacties aan zowel gevestigde als nieuwe spelers in Internet-
gerelateerde sectoren. We focussen op het vermijden en het oplossen 
van conflicten.

We zijn “Visionairs”. We geven lezingen en schrijven over Internetrecht, 
we pleiten voor wetgevende veranderingen en we promoten het 
efficiënt gebruik van alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen. Ons 
boek Competing for the Internet – ICANN Gate – An Analysis and Plea 
for Judicial Review through Arbitration (Kluwer Law International, 2017, 
530 p.) geeft een deskundige analyse van Internet-gerelateerde arbitrage, 
problemen met de aanvragen voor nieuwe TLDs en het 
verantwoordingskader binnen het Internet.

Onze aandacht gaat in de eerste plaats naar het succes van onze cliënten. 
We leiden hen rond in de grootste markt van de wereld en besteden 
aandacht voor veiligheid en ondernemingszin.
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Het beheren van verandering

Competing for the Internet – ICANN Gate

We hebben deelgenomen aan de oprichting van de Brand Registry Group.

We hebben Specificatie 13 met ICANN onderhandeld.
Flip Petillion is lid van de Intellectual Property Constituency (IPC) van 
ICANN. Hij wordt beschouwd als de aangewezen Europese GDPR 
expert van de IPC. 

Flip werd verkozen als GNSO councilor van de GNSO council van 
ICANN in Augustus 2018. Zijn mandaat eindigt in 2020 en is 
hernieuwbaar voor een volgende periode van twee jaar. De GNSO regelt 
de ontwikkeling van het Internetbeleid en functioneert als een parlement.

Flip Petillion is gastdocent van het Master programma in Intellectuele 
Eigendom en ICT Recht van de Universiteit van Leuven, België; docent aan 
de Beneluxstichting Beroepsopleiding Merken- en Modellengemachtigden, 
Rotterdam, Nederland; en docent aan het EUIPO opleidingsprogramma, 
Alicante, Spanje. 

We hebben onze ervaringen gebundeld in ons boek Competing for the 
Internet – ICANN Gate – An Analysis and Plea for Judicial Review 
through Arbitration (Kluwer Law International, 2017, 530 p).

https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/competing-for-the-internet-icann-gate-an-analysis-and-plea-for-judicial-review-through-arbitration/


Onze Topniveaudomein Praktijk 

Merkenbescherming en TLD aanvragen
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Hun merk staat nu helemaal aan de 
rechterkant van een domeinnaam en 
URL, zoals in ‘www.beste.merk’. Dit 
betekent dat zij hun merken-TLD 
beheren en kiezen welke domeinnamen 
op het tweede niveau erkent worden 
binnen de TLD, zoals ‘voorbeeld’ in 
‘www.voorbeeld.merk’. 

We vertegenwoordigen TLD 
aanvragers en exploitanten in 
commerciële overeenkomsten, private 
en publieke veilingen, en helpen in de 
ontwikkeling van strategieën die de 
investering van onze cliënten lonen. 

rechten, publieke of gemeenschaps-
belangen) werden geschillen behandeld 
door ICDR, WIPO of ICC. 

We verdedigden aanvragen als reactie 
op ongerechtvaardigde bezwaren van 
concurrerende aanvragers. We stellen 
ook de toekenningsbeslissingen van 
ICANN in vraag in zogenaamde 
requests for reconsideration, 
cooperative enagement processes en 
arbitrages (Independent Review 
Processes) beheerd voor ICDR.

Het merk wordt vaak als één van de 
belangrijkste activa van een bedrijf 
beschouwd. PETILLION adviseert 
belangrijke merkhouders in het 
verdedigen, beheren en handhaven 
van hun merken in een online 
omgeving. PETILLION heeft talloze 
merkhouders en investeerders 
bijgestaan in het registreren van hun 
merk of naam als een TLD. 

PETILLION helpt merkhouders en 
TLD investeerders om het 
regelgevend kader te begrijpen en de 
controle over de TLD van hun keuze 
te behouden.

Geschillenbeslechting
Sommige TLD's zijn meer gewild dan 
andere of geven aanleiding tot 
geschillen. In de laatste TLD ronde 
van 2012 kregen verschillende 
categorieën derde partijen de 
mogelijkheid om de aanvraag voor 
een bepaalde gTLD aan te vechten via 
ADR mechanismen. PETILLION 
behandelt zulke uitdagingen voor alle 
beschikbare ADR providers. 
Afhankelijk van de reden van bezwaar  
(verwarring, bestaande wettelijke

Investeringen veiligstellen



Enkele van onze ervaringen 

TLD aanvragen
De cliënten waren onder meer 
Fortune100 bedrijven, CAC40 
bedrijven, private bedrijven, enkele 
van de meest gerespecteerde 
internationale en nationale 
organisaties, regeringen en sommige 
van hun agentschappen, en grote 
steden van de VS en Europa.

Tijdens de ronde voor nieuwe gTLD 
aanvragen van 2012 adviseerden we 
meer dan 100 geïnteresseerde partijen 
en hebben we 93 unieke aanvragen 
voorbereid. 
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Het veiligstellen van investeringen
via geschillenbeslechting

We vertegenwoordigden Vistaprint 
in de grootste publieke gTLD veiling 
tot vandaag. Vistaprint betaalde $1 
om .webs te exploiteren terwijl 
Verisign (via de financiering van Nu 
Dot Co) $135,000,000 betaalde 
om .web te exploiteren.

We vertegenwoordigden de 
hostingprovider one.com tegen 
Starbucks (HK) Limited in WIPO 
bezwaarprocedures op basis van 
intellectuele rechten.

We vertegenwoordigden de grootste 
portfolio aanvragers in arbitrages 
tegen ICANN.

We hebben 70% van alle eisers 
vertegenwoordigd in IRP procedures 
tegen ICANN beheerd door ICDR.

We hebben de aanvraag van Amazon 
verdedigd in verschillende “community 
objection” procedures gebracht voor 
de ICC door de Japan Association of 
New Economy (JANE), Rakuten Inc en 
de Universele Post Unie. 

We hebben Booking.com geholpen om 
hun aanvraag voor .hotels te 
verdedigen tegen verwarrings-
bezwaren voor de ICDR en in 
arbitrageprocedures tegen ICANN.

We vertegenwoordigden Vistaprint in 
arbitrageprocedures tegen ICANN.

We behandelden bezwaarprocedures 
voor de ICDR, ICC en WIPO.



TLD Advies 

We onderhandelen en helpen met de 
implementatie van overeenkomsten
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onderhandeld met de verschillende 
betrokken partijen en hebben 
geholpen in het implementatieproces 
van de registry overeenkomst. 

We evalueerden en stelden 
overeenkomsten op tussen registries 
en back-end dienstverleners, escrow 
agenten en registrars.

ICANN heeft een universeel 
ontwerp van een registry 
overeenkomst voor alle TLD 
aanvragers gepubliceerd. Wij hebben 
die overeenkomst beoordeeld in het 
licht van praktische en zakelijke 
aspecten van de TLD.  We hebben 

We coördineren de uitwerking van TLD beleid
registratie van domeinnamen in de 
nieuwe gTLD, verwachtingen van 
gebruik, privacybelangen, 
veiligheidsproblemen, inclusief 
manieren om misbruik te 
voorkomen en aan te pakken. We 
adviseerden over Public Interest 
verplichtingen.

We hebben cliënten bijgestaan in 
de selectie, formulering en 
implementatie van het beleid voor 
hun registry, waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, de 
geschiktheidsvereisten voor 
domeinnaamhouders en de 

We adviseren over handhavingsmechanismen
nieuwe gTLD en dat bedoeld is om 
merken te beschermen tegen de 
bijkomende risico’s gecreëerd door 
nieuwe gTLD's. Wij helpen cliënten 
om voordeel te halen uit deze 
programma's en handhaven hun 
rechten in de verder uitgebreide 
internetruimte.

Als reactie op aanzienlijke kritiek 
over de toegenomen kans op 
fraude en ander misbruik, heeft 
ICANN het Trademark 
Clearinghouse (TMCH) ingevoerd.  
TMCH is een centrale 
gegevensbank van gevalideerde 
merkenrechten dat verbonden is 
met het opstartproces van elke 



We volgen nauwlettend de 
ontwikkelingen op die een invloed 
kunnen hebben op de activiteiten 
van onze cliënten en adviseren hen 
over de beste manier om hun 
belangen in dit steeds veranderende 
landschap te beschermen.

We adviseren ook over antitrust- 
en concurrentiedossiers die 
verband houden met posities op de 
internetmarkt.

Zoals nu al vaak werd bericht in de 
pers is ICANN een unieke 
internationale organisatie met een 
algemene controle over een van 's 
werelds belangrijkste bronnen: het 
domeinnaamsysteem van het 
internet. Bijgevolg hebben haar 
werkzaamheden een invloed op 
vrijwel elke internetgebruiker, 
zowel zakelijk als individueel.

We adviseren over gegevensbescherming 
en privacy

We helpen verschillende 
belanghebbenden navigeren door 
dit steeds veranderende landschap 
en werken samen met houders van 
intellectuele rechten bij het 
ontwikkelen van evenwichtige, 
uniforme en consistente online 
modellen voor gegevenstoegang 
om zo hun rechten te beschermen.

Nieuwe gegevensbescherming- en 
privacyregels hebben de manier 
veranderd waarop gegevens 
worden verzameld en online 
beschikbaar zijn. Verschillende 
belanghebbenden in het 
domeinnaamsysteem hebben 
uiteenlopende benaderingen 
gekozen bij het implementeren van 
gegevensbeschermingsvereisten.

We houden een oog op de beleidsinitiatieven 
en ontwikkelingen van ICANN
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De volgende aanvraagronde

Timing
Een nieuwe gTLD ronde wordt binnen enkele jaren verwacht.

De volgende aanvraagronde zou het eerste kwartaal van 2021 kunnen 
openen, negen jaar na de ronde van 2012. Gezien deze timing zouden alle 
geïnteresseerde partijen voor 2020 strategische aanvragen moeten 
voorbereiden. De timing gaat uit van het feit dat ICANN haar beleid zal 
finaliseren en dat het ICANN-bestuur dit beleid zal goedkeuren rond 2019. 
Nadien kan ICANN de Handleiding voor Aanvragers bijwerken, publiceren 
voor openbare opmerkingen, herzieningen doorvoeren en het aanvraagbeleid 
voltooien.

Voorwaarden
We verwachten dat ICANN in mindere mate het wiel zal moeten 
heruitvinden om de volgende aanvraagronde voor te bereiden en dat het 
programma juridische, technische, operationele en financiële vereisten zal 
opleggen.

Kosten
In 2012 bedroeg het aanvraagtarief USD 185.000. Er is nog geen informatie 
over het tarief dat kan aangerekend worden in de volgende ronde.

Waarom aanvragen in de volgende ronde?
Een van de belangrijkste redenen om een nieuwe gTLD aan te vragen, is de 
wens van een bedrijf om meer controle te krijgen over online aanwezigheid 
en om een domeinnaamportefeuille efficiënt te kunnen organiseren. 
Een .brand gTLD kan een baken van vertrouwen worden als het gepaard gaat 
met een coherente communicatiestrategie en een robuust beveiligingsbeleid.

“UW DOMEIN IS ONZE WERELD”



Onze diensten

We helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe gTLD strategie en bereiden 
aanvragen voor deze nieuwe gTLDs voor. 

We willen dat onze klanten weloverwogen beslissingen nemen en dat ze de 
voor- en nadelen van een eigen TLD wegen met een duidelijk beeld van de 
kosten en de toegevoegde waarde die zo’n eigen TLD kan bieden. 

We helpen onze klanten bij alle stappen van het aanvraagproces, onder-
handelen contracten met alle betrokken belanghebbenden, bereiden de aan-
vraag voor bij ICANN, behandelen wijzigingsverzoeken en overdrachten van 
dienstverleners, en verdedigen een aanvraag tot de toekenning van de TLD.

We hebben een programma ontwikkeld om toezicht te houden op de 
aanvragen. Op basis van de gepubliceerde aanvraaglijst helpen we bij het 
identificeren van eventuele bekommernissen en ontwikkelen we strategische 
opties om die bekommernissen te verhelpen, ongeacht of die zorgen zich 
manifesteren vanuit het perspectief van een aanvrager die wil garanderen dat 
zijn aanvraag wordt goedgekeurd en dat een TLD wordt gelanceerd, of vanuit 
het perspectief van een niet-aanvrager, die vreest dat een bepaalde nieuwe 
TLD een ongunstig effect zal hebben op zijn rechten of bedrijfsactiviteiten.

We beschikken over een unieke expertise in het verdedigen van de belangen 
van onfair behandelde partijen in de gTLD omgeving. Ons kantoor heeft 
allerhande gTLD aanvragen met succes verdedigd tegen alle mogelijke 
bezwaren. PETILLION heeft een unieke ervaring met alle verantwoordings-
mechanismen van ICANN die we benutten ten voordele van 
geïnteresseerden die met ICANN willen contracteren.

We helpen bij het opvolgen van de nieuwe gTLD aanvragen en 
ontwikkelingen bij ICANN, ontwikkelen strategische opties die voldoen aan 
zakelijke behoeften, communiceren met belanghebbenden, onderhandelen 
met aanvragers, bereiden bezwaren of andere formele interventie-
mechanismen voor, benutten de verschillende rechtenbeschermings-
mechanismen van ICANN (inclusief het Trademark Clearinghouse en 
Uniform Rapid Suspension) of nemen andere gepaste juridische stappen.
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Onze domeinnaampraktijk 

Merkenbescherming en domeinnaam 
geschillenbeslechting
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We helpen ook bij belangrijke 
domeinnaamtransacties en bij online 
merkontwikkelingsstrategieën.

PETILLION beschikt over een 
betrouwbaar netwerk van lokale 
advocaten en adviseurs in vele 
landen van de EU en de wereld. Ze 
helpen ons de portefeuilles van onze 
klanten op een wereldwijd niveau te 
beheren en geven ons de 
mogelijkheid om domeinnaamzaken 
of merkinbreuken centraal aan te 
pakken in tal van jurisdicties.

Raadpleeg onze Merkenbescherming 
Brochure voor een uitgebreider 
overzicht van onze diensten voor 
merkhouders.

Domeinnamen zijn cruciaal voor 
marketing- en merkdoeleinden. We 
combineren onze merkenexpertise 
met onze breede ervaring in 
domeinnaamgeschillen.

PETILLION heeft een 
ongeëvenaarde domeinnaampraktijk 
en heeft honderden domeinnaam-
zaken succesvol behandeld. Ons 
team is bijzonder ervaren in 
cybersquatting-zaken voor Europese 
en Amerikaanse rechtbanken en 
voor ADR-instellingen, waaronder 
WIPO, FORUM, CAC en CEPANI.

We zijn toonaangevend op het 
gebied van domeinnaamzaken. We 
behandelen phishing, cybersquatting, 
namaak en andere IE-
inbreukprocedures voor 's werelds 
meest bekende merken in een groot 
aantal generieke en landcode-TLD's.
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Enkele van onze ervaringen

Uniform Domain-Name Dispute Resolution 
Policy (UDRP)

Vertegenwoordigden talrijke klanten in 
gerechtelijke domeinnaamprocedures, 
evenals in UDRP- en ccTLD-
procedures voor WIPO, Forum, CAC 
en Cepani. 

Klanten bestaan onder meer uit 
verschillende Fortune 100-bedrijven 
en houders van de top 50 van meest 
waardevolle wereldwijde merken.

Landencode TLDs

We adviseren high-profile klanten en 
vertegenwoordigen hen in complexe 
geschillen en ADR-procedures met 
betrekking tot het ongeoorloofd 
gebruik van domeinnamen.

Panellist

Flip Petillion is opgetreden als arbiter 
in meer dan 400 domeinnaamzaken.

Vertegenwoordigen een bekende 
Zweedse meubelfabrikant in zaken 
met betrekking tot het niet-
toegestaan gebruik van 
domeinnamen, zoals zaken die 
verband houden met het gebruik 
van frauduleuze phishing-websites 
en sociale media.

We vertegenwoordigen deze 
klanten voornamelijk in complexe 
UDRP-procedures voor gTLD's en 
vergelijkbare ADR-procedures voor 
ccTLD's over de hele wereld. We 
kunnen rekenen op een breed 
netwerk van lokale agenten om 
deze procedures centraal te 
coördineren.

In bepaalde gevallen werd Flip 
gevraagd om een beslissing te 
nemen waarin bijna 500 merken en 
domeinnamen waren betrokken.

“AAN DE SPITS VAN DOMEINNAAMWERK - BEHANDELEN 
ONLINE ZAKEN SINDS DE MIDDEN JAREN 90”

World Trademark Review 1000



Ons team
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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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