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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

Briljant.  Een schat aan ervaring in 
alternatieve geschillenbeslechting. 

Erkend als een van de beste op de 
markt voor complexe geschillen. 

World Trademark Review 1000

Excellent
Leaders League

Top-tier ranking
Media Law International

Leiders

World Intellectual Property Review
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Een onafhankelijk advocatenkantoor met 
een focus op geschillenbeslechting

Dertig jaar ervaring op het hoogste niveau ten dienste 
van een wereldwijd cliënteel

PETILLION is gekend voor het behandelen van complexe rechtzaken en 
nationale en internationale arbitrages. Wij vertegenwoordigen onze 
cliënten zowel in het binnenland als in verschillende andere rechtsgebieden. 

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 en de distributiesector.  

Ons meertalig 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. 
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GESCHILLEN 
VOORKOMEN 

IS ONZE 
PRIORITEIT 

Tijd nemen om te 
luisteren 

Het efficiënt oplossen van 
geschillen vormt de kern van onze 
praktijk. En dat menen we: we zijn 
vastberaden om problemen op te 
lossen en helpen onze cliënten 
juridische geschillen te 
voorkomen, aan te pakken en op 
te lossen. We doen dit in de 
eerste plaats via raadgeving, het 
opstellen van contracten en 
onderhandeling.   

PETILLION slaagt erin om de 
meest ingewikkelde conflicten op 
een eenvoudige manier aan te 
pakken, en verdere escalatie en 
complexiteit te vermijden. Ons 
eerste doel is om conflicten snel 
op te lossen, als het kan zonder 
procedures. 

Dit vergt de nodige creativiteit en 
een permanente focus op 
kwaliteit. Onze sterke toewijding, 
sectorspecifieke kennis en 
strategische aanpak laten ons toe 
om elk dossier vanuit economisch 
perspectief te benaderen. We 
werken samen met onze klanten 
om de meest praktische en 
commercieel waardevolle 
oplossing te vinden.
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Enkele van onze ervaringen

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

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

Een Amerikaanse leider in luchtvaart 
en defensie in de uitvoering en 
beëindiging van een 
distributieovereenkomst met een 
belangrijke Europese 
vliegtuigproducent.

De uitbater van een 
gerenommeerde Belgische 
concerthal in de strijd tegen de 
illegale verkoop van concerttickets.

Een wereldwijd actief Amerikaans 
autoverhuurbedrijf in het 
beschermen van merken.

Een belangrijke Spaanse 
varkenskwekerij in onderhandelingen 
over de beëindiging van een 
kweekprogramma in België. 

Een wereldwijd actieve Zweedse 
meubelproducent in het beschermen 
van merken en auteursrechten.

Een Amerikaanse bussenfabrikant in 
een distributiegeschil.

Een gerennomeerd Frans 
cabarettheater in het beschermen 
van merken.

Een Japanse wetenschappelijke 
vereniging die onderzoek doet naar 
aminozuren in een merkengeschil.

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

Een Franse kunstenaar in een 
commercieel geschil over de verkoop 
van kunstwerken. 
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“PETILLION ZORGT VOOR EEN SNELLE 
OPLOSSING VAN GESCHILLEN, BIJ 

VOORKEUR ZONDER PROCEDURE. ZE 
DEDEN EXACT WAT ZE BELOOFDEN.” 

Inter-Ikea



Procedures voor 
hoven en rechtbanken

Als procesadvocaten staan we 
steeds paraat om de belangen 
van onze cliënten te verdedigen 
en overwinningen te behalen 
voor hoven en rechtbanken of 
in arbitrage.

De meeste geschillen behandelen 
we voor nationale hoven en 
rechtbanken (burgerlijke, 
commerciële en administratieve 
rechtbanken) en voor 
administratieve instellingen en 
gerechten van de Europese Unie.

Elk van ons spreekt verschillende 
talen.

Ons team is ervaren in het 
beheren van 
grensoverschrijdende en multi-
jurisdictionele geschillen, waarbij 
we optreden voor multinationals 
uit verschillende industrieën.

Ons team is bedreven in 
specifieke sectoren en 
industrieën. We streven ernaar 
een partner te zijn van onze 
cliënten door nieuwe 
ontwikkelingen in hun sector 
nauw op te volgen.

“ERKEND ALS EEN VAN DE BESTE IN DE 
MARKT VOOR COMPLEXE GESCHILLEN”

STANDPUNT 
VERDEDIGEN
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Enkele van onze ervaringen

Voor nationale hoven en rechtbanken

Voor de gerechten van de EU

Voor administratieve instellingen

Opgetreden als expert voor een 
Amerikaanse verzekeraar voor het 
US District Court for the Southern 
District of New York in het kader 
van een schadeclaim gebaseerd op 
historische bodemverontreiniging in 
de haven van Antwerpen.

Vertegenwoordigden een Belgische 
kledingfabrikant in een auteurs- en 
merkenrechtelijk geschil voor de 
rechtbanken van koophandel in 
Antwerpen en Den Haag en voor 
het Antwerpse hof van beroep. We 
verkregen een gepaste 
schadevergoeding.

Vertegenwoordigden de Belgische 
regering en het BIPT in een 
historische zaak over de 
liberalisering van de postsector 
voor het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.

Vertegenwoordigden een Belgische 
staalproducent, een New Yorkse 
verzekeraar en tal van andere 
bedrijven in oppositieprocedures en 
procedures over nietigverklaringen 
en vervallenverklaringen van merken 
voor het EUIPO, de beroepskamers 
van het EUIPO en het BOIP.

Vertegenwoordigden een 
Nederlandse commerciële zender 
en hun Belgische partner voor de 
Vlaamse Regulator voor de Media 
(VRM).
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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 
beursgenoteerde Amerikaanse 
verzekeraar en herverzekeraar uit 
New York in merkenprocedures 
voor het Gerecht en het Hof van 
Justitie van de Europese Unie.



Arbitrage

We behandelen ad hoc arbitrages en procedures voor toonaangevende 
arbitrageinstellingen over de hele wereld. We vertegenwoordigen 
cliënten voor:

International Chamber of 
Commerce (ICC, Parijs, Frankrijk) 

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

International Dispute Resolution 
Center (ICDR, New York, NY, USA) 

World Intellectual Property 
Organization (WIPO, Genève, 
Zwitserland) 

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

FORUM (Minneapolis, MN, USA)  

International Trademark 
Association (New York, NY, USA) 

Independent Film and Television 
Association (Los Angeles, CA, USA) 

Czech Arbitration Court (CAC, 
Praag, Tsjechische Republiek) 

Nederlands Arbitrage Instituut (NAI, 
Rotterdam, Nederland) 

Système de Résolution des Litiges de 
noms de domaines (SYRELI, France) 

De Britse domeinbeheerder voor .uk 
(NOMINET) 

Flip Petillion wordt regelmatig aangesteld om te zetelen als arbiter in 
complexe internationale commerciële geschillen die beheerd worden 
door toonaangevende arbitrageinstellingen. 

“EEN SCHAT AAN ERVARING IN 
ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING”

 OUT OF THE 
BOX DENKEN
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Enkele van onze ervaringen

ICC

ICDR

WIPO, Forum, CAC, NOMINET, SYRELI

NAI CEPANI

Vertegenwoordiging van een 
Amerikaans chemiebedrijf in een 
commerciële arbitrage tegen 
een concurrent.

Vertegenwoordiging van 
Amerikaanse, Indische, Britse en 
Zuid-Amerikaanse 
internetbedrijven in verschillende 
arbitrages over internetbeheer. 

Vertegenwoordigden een 
Nederlands wereldwijd actief e-
commercebedrijf in de verhuur 
van hotelkamers in een arbitrage 
over internetbeheer.

Raadsman in octrooi- en 
merkengeschillen en in meer dan 
300 domeinnaamgeschillen.

Secretaris in een 
internationale arbitrage 
over nucleaire energie. 

Vertegenwoordigden een 
ontwikkelaar van software voor 
telecommunicatie in een 
internationale commerciële 
arbitrage.
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Vertegenwoordigden een 
wereldwijd actief e-commerce 
bedrijf in een procedure over de 
aanvraag van een topniveaudomein 
(TLD of internetextensie).

Vertegenwoordigden een van ’s 
werelds grootste e-
commercebedrijven in drukwerk 
en marketingmateriaal in een 
arbitrage over internetbeheer.



Praktijken

Het plan van gisteren uitvoeren en bouwen 
aan de reputatie van morgen

Raadpleeg onze andere brochures voor meer informatie over specifieke 
praktijken en ervaring in diverse sectoren en industrieën

Intellectuele Eigendom

Merkbescherming

Internet, Topniveaudomeinen en Domeinnamen 

Distributie

HEEFT 10 BEDRIJVEN UIT DE 
FORTUNE 100 VERTEGENWOORDIGD
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Sectoren en industrieën 

Expertise in een breed spectrum van 
sectoren en industrieën

Onze website wordt regelmatig geüpdated met informatie over onze 
ervaringen. PETILLION is actief in volgende sectoren en industrieën:

Auto’s & Motoren 
Automatisatie
Bank en Verzekeringen
Bouw en Vastgoed
Chemie
Distributie
Drank & Voeding
Energie
Farmaceutica & 
Gezondheidszorg
Handelstransacties
Hotels
Informatietechnologie

Internet
Kunst 
Luchtvaart en 
Ruimtevaart
Media & Entertainment
Milieu
Mode & Lifestyle
Netwerkindustrieën 
Post
Telecommunicatie
Transport
Uitgeverijen
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Maatschappelijke betrokkenheid

Doen wat juist is

We adviseren en vertegenwoordigen vzw’s en sociale verenigingen in 
Europa en de Verenigde Staten. We zorgen bijvoorbeeld voor de 
uitbouw en bescherming van de wereldwijde merkenportfolio van 
organisaties als ONE, een liefdadigheidsinstelling uit de Verenigde Staten. 
We coördineren het werk internationaal over verschillende 
rechtsgebieden. 

Flip Petillion is plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep van 
Brussel.

Flip is een van de drie Belgische leden van de ICC werkgroep voor 
arbitrage en geschillen over de klimaatopwarming (ICC Task Force on 
Arbitration of Climate Change Related Disputes). Hij heeft eveneens 
meegewerkt aan de ICC Roadmap over Intellectuele Eigendom.

“WE ZIJN VASTBERADEN OM TE INVESTEREN IN 
LANGE TERMIJNRELATIES MET ONZE CLIËNTEN 

EN OM TE BOUWEN AAN DE TOEKOMST VOOR 
DE VOLGENDE GENERATIES”
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Onze waarden

De uitdaging van vandaag is het bouwen 
aan de vooruitgang van morgen

Vertrouwen koesteren is het fundament van onze relatie met cliënten. 
Het vormt de basis tot ons succes.

Ons doel is iedere dag beter te doen. We investeren in de uitbouw van 
onze knowhow: we kennen de activiteit en de markt van onze cliënten; 
we werken constant aan de verbetering van onze juridische kennis. We 
genoten een klassieke opleiding als advocaat en hebben de ambitie om te 
evolueren met onze cliënten en hun noden. 

PETILLION juicht ondernemerschap toe: snel, flexibel, kosten-efficiënt, 
transparant en pragmatisch. We staan er bijvoorbeeld voor open om 
onze erelonen op alternatieve manieren te berekenen, zoals door het 
aanrekenen van vaste tarieven en/of te delen in het risico. Billijkheid en 
transparantie zijn essentieel en die lijn trekken we door in onze 
communicatie over prestaties en onkosten.

We hechten bijzonder belang aan discretie en een persoonlijke en 
hoffelijke aanpak, zowel onder teamleden als met onze cliënten.

De bedrijfscultuur van ons kantoor bevordert de samenwerking over 
onze persoonlijke voorkeursdomeinen heen. Hierdoor kunnen cliënten 
genieten van onze toewijding, samenhorigheid en de uitstekende kwaliteit 
van ons werk.

“WE ONDERBOUWEN DE 
GELOOFWAARDIGHEID VOOR 

ONZE CLIËNTEN”
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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

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/



