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Indrukwekkende TMT praktijk, met een 
sterke reputatie in de telecomsector. 
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PETILLION vertaalt 
ingewikkelde materie naar een 

eenvoudige analyse.
Chambers Europe
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Media Law International
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Het strategische, commerciële en snelle 
PETILLION team combineert de grote 
flexibiliteit van een kleiner kantoor met zeer 
ervaren advocaten met een uitgebreide 
kennis van de IT- en telecomsector.

Legal500 EMEA 2019

Geroemd voor het gemak waarmee ze 
werken op het punt waar IE en het digitale 
samenkomen.Een zeer goed begrip van 
zaken, van GDPR tot online namaak.

Legal 500 EMEA 2019



Onze TMT Praktijk

Het digitale vooropstellen
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Digitalisering, opkomende technologieën, nieuwe vormen van media 
en communicatie creëren enorme opportuniteiten voor bedrijven 
en consumenten. veranderingen in het TMT-landschap sturen 
onze samenlevingen en vereisen een creatief denkvermogen.

Daarom geloven we bij PETILLION in een multidisciplinaire aanpak 
om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van 
innovatieve bedrijven. Ons TMT-team bestaat uit advocaten met 
een brede achtergrond aan ervaring, kennis en expertise. Dit zorgt 
ervoor dat we snel de technische kant begrijpen die de activiteiten 
van onze cliënten sturen. 

Zo slagen we erin om gespecialiseerd advies op maat te leveren en 
de belangen van onze cliënten te verdedigen bij het beschermen van 
hun technologie in onderhandelingen, geschillen en rechtszaken. We 
helpen onze cliënten navigeren door steeds veranderende 
regelgeving en adviseren hen bij licentieovereenkomsten, de toegang tot 
en het gebruik van nummercapaciteit, wettelijk toegestane 
interceptie van communicatie, e-discovery, GDPR, 
gegevensbescherming en -bewaring, reclamewetgeving, contractuele 
en informatieverplichtingen naar eindgebruikers, value-added 
services, enz. Onze TMT-praktijk staat ook bekend voor haar expertise 
in het mededingingsrecht. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/66a53a_1f19be1b09c5445e93a02e502781c89d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/66a53a_ec4f2531dbe6422c9f43408b3ec1da03.pdf


Technologische innovaties 
transformeren samenlevingen en 
creëren nieuwe uitdagingen voor 
bedrijven. PETILLION begrijpt 
technologie, In de juridische 
uitdagingen en de kansen die ermee 
gepaard gaan.

Ons team is op zijn best wanneer we 
worden uitgedaagd door nieuwe 
opkomende technologieën die 
bestaande juridische normen op de 
proef stellen.

We helpen technologieleveranciers, 
systeemintegratoren, software-
ontwikkelaars, aanbieders van 
automatiseringsdiensten, enz. bij het 
opstellen van contracten, het 
onderhandelen van licentie-
overeenkomsten en het oplossen van 
geschillen. We staan nieuwe 
marktspelers en gevestigde 
technologiebedrijven bij om best 
practices, zelfregulering en 
toekomstgerichte contracten 
uit te werken.

Onze ervaring omvat onder meer 
artificiële intelligentie (AI), virtual 
reality, privacy, big data, GDPR, cloud 
computing, de ontwikkeling van 
applicaties, blockchain, drones, 
automatisatie, mobiele technologie, 
cookie technologie en sociale 
netwerken.

De TLD-praktijk van PETILLION is 
een ander goed voorbeeld van de 
mogelijkheid van onze advocaten om 
met complexe technologische 
materie en de daaraan verbonden 
juridische uitdagingen om te gaan. 
Door onze ervaring in de sector van 
de Internet extensies adviseerden we 
belangrijke multinationals en 
verscheidende registry operatoren, 
actief over de hele wereld, van de 
V.S. tot Australië.

Raadpleeg onze Internet, Topniveau-
domeinen en Domeinnamen 
Brochure voor meer informatie over 
deze praktijk.

VERLEGGEN VAN DE 
INNOVATIEGRENS  
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Informatietechnologie

"WERKEN MET GEMAK OP HET PUNT WAAR IE 
EN HET DIGITALE SAMENKOMEN"

Legal500 EMEA

https://www.petillion.law/brochures-nl


Enkele van onze ervaringen

Advies aan een wereldwijd actieve 
producent van computers, laptops en 
tablets over Europese wetgeving, 
vergoedingen inzake auteursrecht en 
wettelijke licenties.

Ondersteuning aan een internationaal 
chemiebedrijf in contract-
onderhandelingen en -uitvoering met 
betrekking tot de implementatie van 
Enterprise Resource Planning 
software (SAP) voor verschillende 
productiesites in Europa.

Opstellen en onderhandelen van 
verscheidene licentieovereenkomsten 
voor producten beschermd door IE 
met een specifieke focus op software 
en merchandising.

Arbiter in een internationaal 
commercieel geschil over de levering 
en ontwikkeling van een 
softwarepakket voor een 
internationale verzekeraar - CEPANI-
arbitrage.

Arbiter in een internationale 
commerciële arbitrage over een 
geschil met betrekking tot het gebruik 
van octrooien en bedrijfsgeheimen in 
een productieproces voor chemische 
verbindingen en kunsthars - CEPANI-
arbitrage.

Succesvolle betwisting van het gebruik 
van een octrooi en gebruiksmodel voor 
anti-competitieve doeleinden in de 
automobielsector.

Succesvolle verdediging van de 
recentste aanvragen voor nieuwe 
generieke topniveau-domeinen (new 
gTLDs)  voor WIPO, ICC en ICDR 
waar we cliënten in toonaangevende 
arbitrages met betrekking tot de 
liberalisering van het Internet en de 
aansprakelijkheid van CANN.

Advies over het gebruik van 
cryptomunten (bitcoin) in een 
overeenkomst voor de verkoop van 
aandelen.

Succesvolle vertegenwoordiging van 
een wereldwijde leider in de 
agrochemie in een commerciële 
arbitrage tegen een concurrent over 
het gebruik van bedrijfseigen studies en 
onderzoeksresultaten - ICC-arbitrage.

In kaart brengen van datastromen en 
het opstellen van strategieën om te 
voldoen aan de vereisten van de GDPR 
voor verschillende internationale 
organisaties en bedrijven.

Advies aan een producent van 
medische apparatuur over de 
bescherming van haar R&D, 
bedrijfsgeheimen en technologie.
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De ontwikkeling en distributie van 
content is een steeds evoluerende 
sector die geconfronteerd wordt met 
drastische veranderingen. De 
aanhoudende stijging van het delen 
van content op sociale media, en op 
het Internet in het algemeen, creëert 
een zeer competitieve markt waar 
elke speler zich snel moet kunnen 
aanpassen om succesvol te zijn.

PETILLION levert een volledig 
aanbod aan juridische diensten die 
essentieel zijn voor het succes van alle 
spelers in de media en entertainment 
sector. We geven no-nonsense advies 
en vertegenwoordigen 
kabeloperatoren, gaming en betting 
bedrijven, beroemdheden in de sport 
en mediawereld, televisie 
productiebedrijven, platenlabels, 
singer-songwriters, bedrijven 
gespecialiseerd in gedrukte media, 
uitgeverijen, reclamebureaus, mode- 
en andere ontwerpers.

Ons team volgt alle wijzigingen aan de 
toepasselijke regelgeving op de voet, 
op zowel EU als nationaal niveau, en 
geeft de meest actuele adviezen aan 
onze cliënten. We hebben een 
uitgebreide expertise in het 
onderhandelen en opstellen van 
allerhande transacties, zoals:

- Talentovereenkomsten
(scenarioschrijvers, filmregisseurs, 
acteurs, componisten, 
productieontwerpers, enz.);
- Uitzendlicentieovereenkomsten;
- Reclame, modellen en 
auteursovereenkomsten;
- Productieovereenkomsten;
- Overeenkomsten voor de licentie 
en overdracht van IE.

PETILLION staat cliënten ook bij 
voor zaken met betrekking tot laster, 
het recht op vrije meningsuiting, 
persoonlijkheidsrechten en privacy 
rechten. 

VERSTERKEN VAN DE 
CONTENT-DISTRIBUTIEKETEN 
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Media, Entertainment & Omroep

"EEN ONGELOOFLIJKE BRON VAN 
KENNIS EN EEN WARE AUTORITEIT"
Chambers Europe



Enkele van onze ervaringen

Advies over prepublicatie en clearance 
voor persagentschappen en uitgevers.

Succesvolle vertegenwoordiging van 
bekende uitgeverijen in een geschil met 
betrekking tot een internationale 
samenwerkings- en licentieovereenkomst

Advies aan belangrijke 
omroepmaatschappijen en 
persagentschappen over laster en 
eerroof, en de betrokkenheid van 
beroemdheden.

Bereiken van een succesvolle schikking 
voor een grote Amerikaanse filmstudio als 
gevolg van een rechtszaak tegen lokale 
Belgische cinema’s met betrekking tot de 
voorwaarden voor het uitgeven van 
content en prijsafspraken.

Succesvolle vertegenwoordiging van een 
Nederlandse uitgeverij in een zaak tegen 
een bekende lokale zanger en tv-
persoonlijkheid met betrekking tot de 
beweerde schending van de 
persoonlijkheidsrechten van de artiest.

Advies en succesvolle vertegenwoordiging 
van een Amerikaanse ontwikkelaar van 
mobiele en Internetapplicaties en 
aanbieder van een spel voor 
sportweddenschappen die samenwerkt 
met onder andere een belangrijke NBA 
basketbalploeg.

Advies aan een Oscar-winnaar voor 
het gebruik van zijn werk in een 
computerspel en een animatiefilm.

Alleenzetelende arbiter in een 
internationaal geschil tussen een 
Amerikaanse licentiegever en een 
Zuid Koreaanse distributeur van een 
bioscoopfilm- IFTA-arbitrage.

Bereiken van een succesvolle 
schikking voor een Britse eigenaar van 
televisieformats in een geschil met 
een Belgische omroep.

Adviseren in fusies in het 
medialandschap.

Succesvolle betwisting van de 
toepassing van het Vlaams Media 
Decreet wegens schending van EU 
recht in een zaak met betrekking tot 
de internationale samenwerking 
tussen omroepers.

Adviseren van één van de grootste 
alcoholmerken in de wereld met 
betrekking tot reclamecampagnes op 
sociale media en het online 
adverteren van evenementen.

Advies over promotie en journalistiek 
in zaken met betrekking tot de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, anti-omkoping en laster in 
een online en offline omgeving.
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Telecom draait rond het verbinden van 
mensen. In onze hedendaagse 
samenleving verbinden telecom 
operatoren mensen niet alleen via het 
opzetten van een technische 
infrastructuur maar ook via hun 
toenemende betrokkenheid in het 
medialandschap, de creatie van content 
en de ontwikkeling van value-added 
services en technische oplossingen.

PETILLION is uniek geplaatst om 
spelers in het telecomlandschap bij te 
staan. Naast technische en 
sectorspecifieke expertise beschikt ons 
team over rechtstreekse ervaring in de 
liberaliseringsinspanningen voor de 
telecomsector.

Ons team heeft de 
interconnectieovereenkomst 
onderhandeld die geldt als de 
referentie binnen Europa. We 
bevinden ons dan ook in een unieke 
positie om de dynamiek en valkuilen 
rond interconnectie-gerelateerde 
problemen te begrijpen. Onze focus op 
het oplossen van geschillen helpt onze 
cliënten om succesvolle 
overeenkomsten te sluiten en om 
conflicten effectief op te lossen 
wanneer die zich stellen.

Onze ervaring omvat alle soorten 
netwerken, platformen en diensten: 
vast, mobiel, 4G, 5G, satelliet, kabel, 
televisie, het Internet en OTT. Ons 
team is gerenommeerd voor haar 
ervaring in ISP aansprakelijkheid, 
waarbij ze regelmatig telecom- en 
sociale netwerkbedrijven 
vertegenwoordigt die hun 
‘doorgeefluik’ en/of ‘hosting’ exceptie 
inroepen onder de regelgeving voor 
de elektronische handel. We zijn 
betrokken geweest in verschillende 
toonaangevende zaken, waaronder 
een verwijzing naar het Hof van Justitie 
van de EU met betrekking tot P2P 
filterverplichtingen opgelegd aan ISPs.

Onze diensten omvatten ook het 
adviseren van cliënten over de 
reglementaire vereisten die op hun 
activiteiten in België en over de rest 
van Europa van toepassing zijn, zoals 
licentievereisten, de toegang tot en het 
gebruik van nummercapaciteit, 
wettelijk toegestane interceptie van 
communicatie, gegevensbescherming 
en -bewaringsverplichtingen, 
contractuele en informatie-
verplichtingen naar eindgebruikers, en 
value-added services.

VERBINDEN VAN DE 
NETWERKEN VAN MORGEN 
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Telecommunicatie



Enkele van onze ervaringen

Vertegenwoordigen van ISPs in 
toonaangevende zaken met betrekking 
tot verplichte samenwerking met 
onderzoeksautoriteiten.

Advies over veranderende 
reglementaire verplichtingen voor 
OTT dienstverleners.

Onderhandelen van een schikking 
tussen telecombedrijven en 
investeerders na de ontdekking van 
achtergehouden informatie bij de 
overname van een MVNO.

Succesvolle vertegenwoordiging van 
het Belgisch Instituut voor Postdiensten 
en Telecommunicatie (BIPT) tijdens 
verschillende jaren in procedures 
gestart door alternatieve operatoren 
tegen de toezichthoudende instantie 
voor het Brusselse Markthof en het 
Hof van Justitie van de EU.

Succesvolle vertegenwoordiging van 
een Amerikaans telecom- en 
mediabedrijf toen het een 
meerderheidsparticipatie nam in de 
belangrijkste kabelexploitant van België.

Onderhandelen van de referentie 
interconnectieovereenkomst tussen 
gevestigde operatoren en nieuwe 
marktspelers in Europa

Succesvolle vertegenwoordiging van 
een telecommunicatiesoftware-
ontwikkelaar in een internationale 
commerciële arbitrage met betrekking 
tot vermeende ontwikkelingsfouten in 
een softwarepakket voor de facturatie 
van VoIP en telecommunicatiediensten 
- CEPANI-arbitrage.

Vertegenwoordigen van verscheidene 
nationale en multinationale cliënten in 
belangrijke MVNO, outsourcing en 
onderaannemingsprojecten in de 
telecomindustrie. 

Adviseren en oplossen van een geschil 
over reglementaire en 
mededingingsproblemen in nieuw 
geliberaliseerde industrieën, 
waaronder telecom, post, media, 
energie, transport en het Internet. 
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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
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