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Sterk aanbevolen

Commerciële Geschillen 
Leaders League

Een ongelooflijke bron van kennis en 
een ware autoriteit. Buitengewoon 

afgewogen en bedachtzaam. 
Hun advies is spot-on. 

Chambers Europe

 Sterk inzicht in de film, software en 
automobiel sectoren. Een betrouwbaar 

adviseur in de meest complexe zaken

World Trademark Review 1000

Excellent

Arbitrage 
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

World Trademark Review 1000

Top-tier ranking 

Media Law International

Blinkt uit in IE procedures. Een 
indrukwekkende TMT praktijk met een 
aanzienlijke ervaring in de telecom sector

Legal 500 EMEA 2018



Onze internationale distributiepraktijk

Business-Gedreven 
Strategie

Onze internationale distributiepraktijk omvat alle juridische diensten die verbonden 
zijn met de productie, verpakking, etikettering, handel, transport, levering en 
terugroeping van goederen.

Ons team beschikt over een bijzondere expertise in het leiden van 
grensoverschrijdende commerciële distributie-geschillen. Het team behandelt 
gerechtelijke procedures en arbitrages voor nationale, Europese en internationale 
instanties. 

We zijn bedreven in het opstellen, nakijken en onderhandelen van verschillende 
soorten distributieovereenkomsten zoals licentie-, concessie-, agentuur- en 
franchiseovereenkomsten.

We hebben een erkende reputatie en een aanzienlijke ervaring in verschillende 
sectoren zoals autoproductie en -onderdelen, chemicaliën en pesticiden, 
commerciële en professionele dienstverlening, energie, farmacie, film en 
entertainment, gezondheidszorg, hardware en elektronica, industriële techniek, 
internet, kunst, luchtvaart en defensie, mode, nutsvoorzieningen, reizen en recreatie, 
software, sport, technologie, telecom, transport, uitgeverij, verkoop, en voeding en 
dranken.

PETILLION behandelt zowel de commerciële aspecten van distributie, alsook alles 
dat met regelgeving, concurrentie en parallelimport te maken heeft. 

Door het toenemende belang van e-commerce en online business 
vertegenwoordigen we vaak nieuwe vormen van tussenpersonen, in het bijzonder 
omtrent de aansprakelijkheid van Internetplatformen voor inbreuken begaan door 
hun gebruikers.

In internationale distributie zijn problemen over intellectuele eigendom en namaak 
nooit ver weg. We verwijzen dan ook naar onze Intellectuele Eigendom Brochure 
en Merkenbescherming Brochure om meer te weten over onze auteursrechten, 
merken en octrooipraktijk en onze ervaringen.
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Het opstellen en onderhandelen van 
internationale distributieovereenkomsten

Zaken doen in het buitenland is niet 
alleen een commerciële maar ook 
een juridische uitdaging. Verschillende 
juridische regimes kunnen allerlei 
dwingende regels opleggen. 
Uiteenlopende regels en culturele 
verschillen kunnen een belangrijke 
impact hebben op de internationale 
distributiestrategie van een bedrijf.

PETILLION assisteert cliënten in het 
bepalen van de contractuele relatie 
die het best bij hun business past. 
Afhankelijk van het rechtsgebied en 
de lokale praktijken kan deze strategie 
veranderen.

We denken samen met onze klanten 
en combineren onze juridische 
expertise met een grondige kennis 
van best practices voor bedrijven en 
sectoren.

We zetten een doordachte 
commerciële strategie om naar 
contracten die stabiel en 
voorspelbaar zijn. Zo maken we het 
mogelijk om sterke 
samenwerkingsverbanden in het 
leven te roepen en een waterdicht 
distributie- en/of franchising 
netwerk te ontwikkelen.

We beschikken over een 
diepgaande kennis van exclusieve 
distributieovereenkomsten die 
worden geregeld door de unieke 
Belgische wet van 27 juli 1961 
betreffende de eenzijdige 
beëindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van 
alleenverkoop. In verband met deze 
wet, bezitten we zowel een 
aanzienlijke ervaring in het opstellen 
van overeenkomsten als in het 
beslechten van geschillen.



Enkele van onze ervaringen 

Vertegenwoordigden een 
belangrijke Spaanse varkenskweker 
in onderhandelingen over de 
beëindiging van een 
distributieovereenkomst in België.

Advies aan een Belgische 
producent en distributeur van 
exotisch fruit over IE rechten en 
licenties. 

Advies aan een Belgische 
busfabrikant over 
distributiegeschillen. 

Advies aan een producent van 
medische apparatuur over het 
reorganiseren van haar 
internationaal distributienetwerk. 

Advies aan een wereldwijde 
producent van computers, laptops 
en tablets over bijdragen en 
heffingen met betrekking tot 
auteursrechten in België.

Advies aan een toonaangevende 
Belgische producent van kazen over 
commerciële distributie-
overeenkomsten in België.

Advies aan een Belgische fabrikant 
van zonneweringsystemen over 
agentuur- en distributie-
overeenkomsten.

Advies aan een spin-off van een 
belangrijke Belgische universiteit 
over software-distributie-
overeenkomsten voor 
zonnepanelen in China en Japan.
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“AN INCREDIBLE 
RESOURCE” 

Chambers Europe

“UITERST WELOVERWOGEN EN 
BEDACHTZAAM. HUN ADVIES IS 
SPOT-ON”

Chambers Europe



Ondanks een nauwkeurig opgestelde 
distributieovereenkomst kunnen er 
zich tijdens de levensduur van 
distributierelaties steeds 
onvoorzienbare omstandigheden of 
gebeurtenissen voordoen. Dit 
verplicht de partijen om hun relatie 
aan te passen  of zelfs te beëindigen.

Ons team heeft een uitgebreide 
ervaring in het vermijden van 
geschillen door te onderhandelen 
over wijzigingen aan allerlei soorten 
distributieovereenkomsten, en het 
efficiënt beëindigen van relaties die 
niet langer werkbaar zijn of niet meer 
in lijn liggen met de strategie van een 
bedrijf. We begeleiden klanten in 
deze uitdagende momenten, geven 
ze het nodige advies om de juiste

beslissingen te nemen en 
vertegenwoordigen ze in 
gerechtelijke procedures of 
arbitrages, indien nodig.

We onderscheiden ons door ons 
inzicht in de juridische complexiteit 
van multi-jurisdictionele geschillen. 
Ons team buigt zich regelmatig over 
de internationaal privaatrechtelijke 
aspecten van distributierecht en 
arbitreerbaarheid. Onze ervaring in 
zowel alternatieve geschillen-
beslechting (ADR) en gerechtelijke 
procedures helpt onze cliënten om 
het juiste forum te vinden om 
geschillen efficiënt op te lossen.

World Trademark Review 1000

“MUNT UIT IN COMPLEXE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE GESCHILLEN”

Internationale 
geschillenbeslechting



Enkele van onze ervaringen

Buitengerechtelijke oplossingen
We hebben cliënten bijgestaan in het succesvol afhandelen van 
geschillen door het onderhandelen van een akkoord. Zo hielpen we:

Een vooraanstaand Brits 
ingenieursbedrijf dat motoren en 
straalmotoren van wereldklasse 
ontwerpt in een geschil over de 
beëindiging van een 
distributieovereenkomst.

Een Amerikaanse bussenfabrikant 
in een distributiegeschil.
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Vertegenwoordigden een 
internationale meubelfabrikant, 
modeontwerpers en een bedrijf 
handelend in voeding, hygiëne en 
persoonlijke verzorging in het 
handhaven van hun merkenbeleid 
met verkopers (gerechtelijke 
procedures en arbitrages beheerd 
door WIPO).

Opgetreden als arbiter in een 
geschil tussen een Amerikaanse 
filmproducent en een Zuid-
Koreaanse filmdistributeur over de 
uitvoering van een filmlicentie- en 
distributieovereenkomst.

Een Britse eigenaar van een TV-
format in een geschil met een 
Belgische televisiezender.

Een Belgische producent en 
distributeur van exotische fruit in 
een gerechtelijke procedure die 
minnelijk geregeld werd.

Internationale arbitrage

Vertegenwoordiging van een 
Amerikaans chemiebedrijf in een 
ICC arbitrage tegen een Britse 
concurrent in een geschil over de 
interpretatie en uitvoering van een 
licentieovereenkomst en het gebruik 
van data van de eigenaar.

Opgetreden als arbiter in een 
commerciële CEPANI arbitrage 
over de uitvoering van een 
licentieovereenkomst.



Vertegenwoordigden een Duitse 
fabrikant van rubberen 
spoorbedekking in een gerechtelijke 
procedure over de beëindiging van 
een distributieovereenkomst voor 
de rechtbank van koophandel en het 
hof van beroep van Antwerpen.

Vertegenwoordigden een 
prominente en internationale Duitse 
producent van digitale 
informatiesystemen in een 
distributieprocedure voor de 
rechtbank van koophandel van 
Brussel.

Vertegenwoordigden een online 
muziekwinkel en onafhankelijk 
platenlabel in een 
distributieprocedure voor de 
rechtbank van koophandel en het 
hof van beroep van Brussel.

Vertegenwoordigden een grote 
Amerikaanse filmstudio in een 
procedure voor de distributie van 
films in België voor de rechtbank van 
eerste aanleg, de rechtbank van 
koophandel en het hof van beroep 
van Brussel.

Verdedigden een Duitse fabrikant 
van mobiele telecomapparatuur in 
de beëindiging van een 
distributieovereenkomst in België.

Vertegenwoordigden een fabrikant 
van luxefietsen in de strijd tegen 
namaakframes op de internationale 
wielerbeurs Eurobike Show in 
Friedrichshafen, Duitsland.

Vertegenwoordigden een 
Amerikaanse wereldleider in de 
verwerking en recyclage van oud 
ijzer in een distributiegeschil voor de 
rechtbank van koophandel en het 
hof van beroep van Antwerpen.

Vertegenwoordigden een 
Oostenrijkse fabrikant in de strijd 
tegen de distributie en verkoop van 
bekende luxeproducten.

Vertegenwoordigden een Belgische 
distributeur van Russische wodka in 
procedures voor de Belgische hoven 
en rechtbanken.
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procedures voor hoven en rechtbanken



Onze visie over de toekomst van 
internationale distributie

De distributie- en franchisewereld is 
in het afgelopen decennium 
aanzienlijk veranderd. De snelle 
ontwikkeling van de digitale 
economie heeft ertoe geleid dat 
meer en meer handelaren hun 
commerciële activiteiten ombouwen 
in een groeiende online omgeving 
waar zowel groothandelaren als 
retailers hun producten en diensten 
over de hele wereld verkopen. Als 
gevolg van deze evolutie stellen we 
vast dat de verzending naar klanten 
op dezelfde dag de norm is 
geworden, wat heeft geleid tot een 
steeds snellere omloop van 
voorraden.

Distributeurs en franchisegevers 
maken gebruik van nieuwe 
mogelijkheden voor dataverzameling 
om lokale markten beter te 
begrijpen en de productie te 
optimaliseren om aan de 
toegenomen marktvraag te voldoen. 
Verder hebben verbeteringen in 
softwareontwikkeling en 
automatisering ook de operationele 
efficiëntie en flexibiliteit aanzienlijk 
verbeterd. 

Anderzijds hebben deze 
ontwikkelingen geleid tot een 
grotere druk op fabrikanten, 
waardoor ze worden verplicht om 
vaker rechtstreekse kanalen te 
leggen naar eindgebruikers. Bijgevolg 
zullen distributeurs ook een 
adviserende rol moeten aannemen, 
waarbij ze optreden als een 
essentiële tussenpersoon die zich 
snel kan aanpassen aan specifieke 
klantbehoeften.

PETILLION heeft talloze 
distributeurs, franchisegevers en 
verkopers, waaronder 's werelds 
grootste e-commercebedrijven, 
geholpen bij het ontwikkelen van 
strategieën en het aanpassen aan de 
evoluties in de internationale 
distributie en franchising. We 
werken samen met onze klanten 
om het voortouw te nemen en de 
concurrentie voor te blijven.
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Our 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 het 
vertegenwoordigen van klanten 
in de distributiesector. De 
procedures betroffen de 
volgende industrieën: 
Autoproductie en onderdelen, 
chemicaliën en pesticiden, 
commerciële en professionele 
dienst-verlening, energie, 
farmacie, film en entertainment, 
gezond-heidszorg, hardware 
en elektronica, industriële 
techniek, internet, kunst, 
luchtvaart en defensie, mode, 
nutsvoorzieningen, reizen en 
recreatie, software, sport, 
technologie, telecom, transport, 
uitgeverij, verkoop, en voeding 
en dranken.

Flip bouwde een uitstekende 
reputatie op door zijn vertegen-
woordiging van multinationals 
en eersteklas individuele 
portefeuillehouders.

fpetillion@petillion.law

Diégo Noesen is een 
advocaat gespecialiseerd in 
geschillenbeslechting en richt 
zich op Europese en 
nationale rechtszaken.

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 oplossen van hun 
distributieproblemen. 

Hij heeft een bijzondere 
expertise in dossiers waarin 
aspecten van distributie en 
intellectuele eigendom samen 
aan de orde zijn. Hij heeft 
internationale cliënten 
bijgestaan en 
vertegenwoordigd in onder 
andere dossiers over media 
franchise, content licenties en 
reclame.

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, 
distributierecht en de 
liberalisering van sectoren.

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

Jan levert ook advies over 
contracten, regulering en 
concurrentie in 
distributieovereenkomsten en 
hij helpt klanten bij het 
beschermen, beheren en 
handhaven van hun 
intellectuele 
eigendomsrechten en 
licentieovereenkomsten. 

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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