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PETILLION munt uit 
in IE geschillen

Legal 500 EMEA

Een ongelooflijke bron van kennis 
en een ware autoriteit. 
Buitengewoon afgewogen en 
bedachtzaam. Hun advies is spot-on.

Chambers Europe

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

Leiders

World Intellectual Property Review

Top-tier ranking

Media Law International

Pioniers in IE

U.S. National Law Journal
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Onze kernpraktijk

INTELLECTUELE EIGENDOM 
ZIT IN ONS DNA

Het PETILLION team beschikt over meer dan 50 jaar ervaring in 
intellectuele eigendom (IE). Als onafhankelijk advocatenkantoor gebruikt 
PETILLION haar ervaring om IE-geschillen efficiënt op te lossen. We 
staan gekend voor onze snelle, flexibele en pragmatische aanpak. 

PETILLION staat bedrijven bij in het verwerven, beheer en handhaven 
van IE-rechten in tal van wetenschappelijke, technologische en 
commerciële domeinen.

Ons meertalig team stelt haar talent en ervaring ter beschikking in een 
breed gamma aan IE-rechtsdomeinen, waaronder octrooien (patents / 
brevets), algemene beschermingscertificaten, merken, tekeningen en 
modellen, auteursrechten, topniveaudomeinen (TLDs), domeinnamen en 
bedrijfsgeheimen.

We vertegenwoordigen onze cliënten voor hoven en rechtbanken en in 
alternatieve vormen van geschillenbeslechting in nationale en 
internationale geschillen. Daarnaast analyseren we het intellectueel actief 
van ondernemingen in het kader van fusies en overnames (IE due 
diligence) en individuele transacties.
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INNOVATIE 
STIMULEREN

Octrooien

Onze octrooipraktijk wordt erg 
gewaardeerd door cliënten en 
collega’s en is vooral gekend voor 
het succesvol behandelen van 
complexe geschillen in 
verschillende landen. 

Onze ervaring in octrooigeschillen 
gaat hand in hand met onze kennis 
van de regelgeving in tal van 
rechtsgebieden die vaak verband 
houden met andere IE-rechten, 
openbare aanbestedingen, 
marktvergunningen, prijszetting, 
parallelle import, misbruik van 
machtspositie en terugname van 
producten.

We staan klaar om geschillen te 
behandelen voor het Eengemaakt 
Octrooigerecht (Unified Patent 
Court – UPC) en we helpen 
cliënten met het bepalen van hun 
strategische positie eens het 
systeem in werking treedt.

Ons team staat bekend voor 
zowel haar diepgaande technische 
kennis als voor haar innovatieve 
aanpak. We staan cliënten bij in 
talloze zaken, waaronder licentie-
overeenkomsten, R&D 
samenwerkingsprojecten, de 
overdracht van producten en 
technologieën, enz.

“BUITENGEWOON AFGEWOGEN 
EN BEDACHTZAAM”

Chambers Europe



Enkele van onze ervaringen 

Geschillen
Succesvolle betwisting van de 
geldigheid van een octrooi voor een 
gekende koekjespasta verkregen 
door een fabrikant die het octrooi 
inriep in een poging om 
concurrenten onrechtmatig uit de 
markt te houden.

Succesvolle betwisting van een 
Oostenrijks gebruiksmodel en van 
een Zwitsers octrooi dat door een 
Zwitserse bussenfabrikant werd 
ingeroepen tegen een Belgische 
bussenbouwer.

Succesvolle betwisting van de 
octrooirechten ingeroepen door een 
Amerikaanse farmareus in een 
opeisingsdossier tegen een Belgische 
concurrent.
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Contractonderhandelingen en advies
Advies aan een uitvinder en zijn 
octrooigemachtigde over het 
herstel van rechten in een 
internationale octrooi-
aanvraagprocedure.

Advies aan een gekende Belgische 
cocktailmaker over de 
octrooieerbaarheid van een nieuwe 
drank.

Advies aan een fabrikant van 
opleggers (trucks) over de 
octrooibescherming van nieuwe 
concepten.

“EEN ONGELOOFLIJKE BRON 
VAN KENNIS EN EEN WARE 

AUTORITEIT IN LIFE SCIENCES” 

Chambers Europe



DE BESCHERMING VAN UW 
MERK IS ESSENTIEEL

We adviseren en 
vertegenwoordigen tal van 
cliënten uit de top 50 van de 
meest waardevolle merken ter 
wereld.

PETILLION behandelt complexe 
geschillen inzake merken, 
tekeningen en modellen en 
handelsnamen voor nationale en 
Europese hoven en rechtbanken, 
voor merkenbureaus en voor 
arbitrageinstellingen. 

We geven advies over het beheer 
van merkenportefeuilles. We 
adviseren bij het kiezen van een 
merk en bij het monitoren en het 
afdwingen ervan. We zijn gekend 
om onze ervaring in opposities bij 
het EUIPO en het BOIP.

Onze cliënten waarderen onze 
efficiënte aanpak in het 
bestrijden van namaak en 
oneerlijke marktpraktijken. We 
munten uit in beslagen inzake 
namaak. We organiseren 
enquêtes over de reputatie, 
verwatering of verwarrende 
gelijkenis van een merk.

Ons team zorgt ook voor de 
bescherming van tekeningen en 
modellen in een artistieke, 
commerciële of industriële 
context. We helpen onze 
cliënten in de uitbouw van hun 
merken via de registratie van 
verpakkingen, motieven, 
productvormen, 
modeontwerpen en in het 
afdwingen van niet-
geregistreerde tekeningen en 
modellen.

Raadpleeg onze Brochure over Merkenbescherming voor meer specifieke informatie over 
deze praktijk.

Merken, tekeningen en modellen

www.petillion.law/brochures-nl


Enkele van onze ervaringen 

Geschillen
Vertegenwoordigen een grote 
Zweedse meubelfabrikant in de 
online bescherming van haar 
merken.

Vertegenwoordigen een 
Oostenrijkse fabrikant in de strijd 
tegen de verkoop van nagemaakte 
luxeproducten.

Vertegenwoordigden een 
Amerikaanse verzekeraar in 
merkenprocedures inzake 
nietigverklaring en 
vervallenverklaring voor het 
Gerecht en het Hof van Justitie van 
de Europese Unie.

Vertegenwoordigden de Belgische 
distributeur van Russische vodka in 
merkengeschillen voor de Belgische 
rechtbanken.

Bekwamen de erkenning van de naam 
van een sportlegende als wereldwijd 
bekend merk.

Vertegenwoordigden een wereldwijd 
actief enquêtebureau in een pan-
Europees merkengeschil tegen een 
buitenlandse concurrent.

Vertegenwoordigden een Belgische 
staalfabrikant, een Amerikaanse 
verzekeraar en tal van andere 
ondernemingen in merkenopposities 
en procedures tot nietig- en 
vervallenverklaring voor het EUIPO, 
de beroepskamer van het EUIPO en 
het BOIP.

Vertegenwoordigden een wereldwijd 
actief Amerikaans autoverhuurbedrijf  
in merkengeschillen.
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“UITMUNTEND IN BELANGRIJKE 
INTERNATIONALE GESCHILLEN”

World trademark Review 1000



CREATIEVE OPLOSSINGEN 
VOOR CREATIEVE CLIËNTEN

Auteursrechten

We werken voor cliënten uit de 
creatieve sector zoals uitgeverijen, 
TV-kanalen, en ondernemingen uit 
de media-, kunst-, film-, mode-, 
muziek-, software- en 
designwereld.

We staan onze cliënten bij in de 
onderhandeling van diverse 
contracten, waaronder 
licentieovereenkomsten met 
opdrachtgevers, werknemers, en 
complexe distributiecontracten met 
filmproducenten. We beschikken 
over een ruime ervaring in 
auteursrechtelijke geschillen en 
vertegenwoordigen uitgeverijen, 
kunstenaars, muzikanten, 
producenten, reclamebureaus en 
distributeurs.

PETILLION is expert in 
auteursrecht in baanbrekende 
technologieën.  

Ons team is altijd op de hoogte 
van de meest recente 
ontwikkelingen en staat paraat 
om online inbreuken aan te 
pakken, investeringen in 
databanken te beschermen, 
software-ontwikkelingsprojecten 
te ondersteunen en 
auteursrechten in technologieën 
te handhaven.

We bieden onze diensten aan ter 
bescherming van  
auteursrechtelijke activa en 
verlenen advies over acquisities 
en distributiestrategieën. 

5



Enkele van onze ervaringen 

Onderhandelingen en advies
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Onderhandelen van uitgave-
overeenkomsten voor een Belgische 
toonaangevende uitgeverij.

Vertegenwoordiging van een Oscar-
winnaar in de onderhandelingen over 
de productie van een langspeelfilm.

Geschillen
Vertegenwoordigde een Belgische 
kledingfabrikant in een 
auteursrechtelijk geschil voor de 
rechtbank van koophandel en het 
hof van beroep in Antwerpen. 
Verscheen als deskundige voor de 
rechtbank van koophandel in Den 
Haag.

Vertegenwoordiging van een grote 
uitgeverij in een meer-partijengeschil 
over auteursrechten, 
persoonlijkheidsrechten en de 
rechten van een uitvoerende 
kunstenaar.

Advies aan een producent van 
computers, laptops en tablets over 
wettelijke licenties en bijdrageplicht 
in verschillende Europese lidstaten.

Advies aan een reclame-agentschap 
over reclamecampagnes voor 
klanten in de 
telecommunicatiesector.

Vertegenwoordiging van een 
Japanse speelgoedfabrikant in een 
auteursrechtelijk geschil over 
inbreukmakende mangafilms voor 
de rechtbank van koophandel en 
het hof van beroep in Brussel.

“BEHAALT UITSTEKENDE 
RESULTATEN”

 Legal 500 EMEA



STRATEGISCH ADVIES 
OP MAAT

Ons team behandelt alle facetten van IE-transacties, met inbegrip van fusies, 
overnames, joint ventures, licenties, toewijzing van rechten en 
overdrachten. We analyseren activa (due diligence) en bieden strategisch 
advies op maat van onze cliënten in het kader van onderhandelingen en de 
uitvoering van IE-gerelateerde contracten, zoals contracten inzake 
technologie, onderzoek en ontwikkeling, joint ventures, franchising, 
productie-, distributie- en uitgave-overeenkomsten.

We brengen diepgaande sectorspecifieke kennis bij in verschillende 
industrieën. Dit laat ons toe om de beste strategie te bepalen voor 
transacties en structuren waar technologie of merken centraal staan.

IE-transacties

BESCHERMEN VAN 
WAARDEVOLLE INFORMATIE

Informatie en knowhow behoren tot de belangrijkste activa van een 
onderneming. Vaak is het niet mogelijk om ideeën, concepten, recepten en 
uitvindingen te beschermen als intellectuele eigendom of zijn er redenen 
om informatie niet bekend te maken voor concurrenten. PETILLION 
adviseert haar cliënten en staat hen bij in de bescherming van waardevolle 
informatie via preventieve juridische en technologische maatregelen, best 
practices, geheimhoudingsovereenkomsten en specifieke clausules in 
arbeidsovereenkomsten.

We zijn specialisten in het behandelen van complexe geschillen over 
belangrijke bedrijfsgeheimen, gaande van misbruik van informatie door 
werknemers of concurrenten tot internationale cybercriminaliteit.

Bedrijfsgeheimen
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Enkele van onze ervaringen 

IE-transacties
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Onderhandelen en opstellen van tal 
van licentieovereenkomsten van 
producten beschermd door IE, met 
een specifieke focus op software en 
merchandising.

Uitvoeren van due diligences in het 
kader van bedrijfsovernames.

Bedrijfsgeheimen
Nazicht en opstellen van 
geheimhoudingsovereenkomsten.

Onderhandelen van 
overnamecontracten voor 
producten beschermd door IE.

Regelen van IE-geschillen in 
verschillende sectoren zoals de 
uitgeverijwereld, media, sociale 
media en sport.

Vertegenwoordiging van een 
investeringsbank voor Belgische 
hoven en rechtbanken over de 
verwerving van vertrouwelijke 
klanteninformatie.

Chambers Europe

“GOED VOORBEREID EN 
BEKOMT POSITIEVE 

RESULTATEN”

Meest gevoelige bedrijfsgeheimen

[Intentioneel open gelaten]



EEN TOONAANGEVENDE INTERNET 
EN DOMEINNAMEN PRAKTIJK
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Topniveaudomeinen (TLDs)
PETILLION heeft een unieke ervaring in de behandeling van de meest 
complexe en historische dossiers inzake het beheer van het Internet en de 
toekenning van topniveaudomeinen (TLDs). We behandelden de allereerste 
geschillen in verband met TLDs en zijn wereldleiders in het aanvragen, 
bekomen en beheren van TLDs.

We staan merkhouders en investeerders bij in het registreren van hun merk 
of naam als TLD. Zo bezorgen we ze controle over de domeinnamen die 
onder deze TLD geregistreerd kunnen worden.

We vertegenwoordigen aanvragers van TLDs en operatoren in commerciële 
deals en veilingen en we ontwikkelen mee de juiste strategie om de 
investering te laten renderen.

Domeinnamen
PETILLION heeft een ongeëvenaarde domeinnamenpraktijk. We hebben 
honderden domainnaamgeschillen succesvol behandeld. Ons team heeft een 
rijke ervaring in cybersquatting dossiers voor Europese en Amerikaanse 
hoven en rechtbanken en voor verschillende instellingen die alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden, zoals WIPO, FORUM, CAC en CEPANI.

We zijn toonaangevend in domeinnaamdossiers en behandelen phishing, 
cybersquatting, namaak en andere IE-handhavingszaken voor ’s werelds meest 
bekende merken in vele generieke en landenspecifieke TLDs (gTLDs en 
ccTLDs). 

Raadpleeg onze Internet, TLD en Domeinnamen Brochure voor meer informatie over deze 
praktijk.

www.petillion.law/brochures-nl


Enkele van onze ervaringen 

TLD aanvragen
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Fortune100, CAC40, internationale 
familiebedrijven en multinationals 
en grote steden in de VS en Europa.

Vertegenwoordigden een 
consortium van de grootste TLD-
aanvragers in verschillende 
meerpartijen-arbitrages tegen 
ICANN.

Vertegenwoordigden TLD-
aanvragers in ICDR, ICC en WIPO 
expert determinations.

“TOONAANGEVEND IN DOMEINNAAMZAKEN. ACTIEF IN 
INTERNETRECHT SINDS MIDDEN JAREN 90”

World Trademark Review 1000

Hebben meer dan 100 
geïnteresseerde kandidaten 
bijgestaan en 93 unieke applicaties 
voorbereid voor bedrijven uit de 

TLD geschillen
Booking.com bijgestaan in het 
bekomen van de aanvraag 
voor .hotels in een ICDR expert 
determination en een 
arbitrageprocedure tegen ICANN.

Vertegenwoordigden Vistaprint in 
een ICDR arbitrageprocedure tegen 
ICANN.

Domeinnaamgeschillen
Vertegenwoordigden tal van cliënten in domeinnaamgeschillen, waaronder 
UDRP en ccTLD-procedures.

Ons cliënteel bestaat uit verschillende bedrijven uit de Fortune100 en 
merkhouders uit de lijst van ’s werelds 50 meest waardevolle merken.

Flip Petillion was arbiter in reeds meer dan 300 domeinnaamzaken.



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



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
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www.petillion.law
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