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Van Iersel Luchtman is op dit moment het enige advocatenkantoor in Nederland dat een 
gespecialiseerd team juristen heeft dat zich richt op de gamesindustrie. Entertainment 
Business zat om de tafel met advocaat René Otto. “Wij spreken de taal van de industrie.” 
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Advocatenkantoor met liefde 
voor de gamebranche

Advocatenkantoor Van Iersel Luchtman, 
noemt zichzelf ‘het kantoor van de 
ondernemer’. Met ruim veertig advo-

caten in de twee vestigingen  Breda en Den 
Bosch behartigt de firma zowat alle rechtsge-
bieden, op letselschaderecht, familierecht en 
strafrecht na. René Otto, sinds 2016 verbon-
den aan het kantoor: “Wij hebben alle kennis in 
huis om bedrijven bij te staan die in de game-
industrie werken, of ze nu groot of klein zijn. 
“Voor alle rechtsgebieden waar ontwikkelaars, 
uitgevers en andere partijen mee te maken 
krijgen, kunnen wij hun belangen behartigen”, 
stelt Otto. “Denk hierbij aan het aannemen en 
ontslaan van personeel, financiering, het op-
zetten van bedrijfsstructuren en samenwer-
kingsverbanden, maar ook zaken als privacy, 
intellectueel eigendom, vastgoed/huur en het 
verkrijgen van vergunningen.” 
 
Passie voor de game-industrie
Het idee om een toegewijd team voor de 
gamesindustrie op te richten ontstond vorig 
jaar, aldus Otto: “Ons kantoor werkt met di-
verse brancheteams. Elk team wordt gevormd 
door advocaten die een specifieke kennis van 
of een nadrukkelijke band met een bepaalde 
branche hebben. Samen met een aantal en-
thousiaste collega’s zagen wij kansen voor een 
brancheteam Gaming, waarvan ik de voorzit-

ter ben. We kunnen hierin zowel onze liefde 
voor de branche als onze juridische kennis 
kwijt.” En juist aan deze combinatie bleek veel 
behoefte te zijn.
Otto: “Iedere advocaat binnen het team heeft 
zijn eigen juridische discipline, maar de ge-
meenschappelijke deler is de passie voor de 
gamesindustrie. Waar de een een bovenge-
middelde interesse heeft in de achterliggende 
techniek, volgt de ander graag alle ontwikke-
lingen rondom games op de voet. Ikzelf speel 
nog steeds graag games en we merken het 
bij klanten direct dat deze gezamenlijke pas-
sie een goede basis is voor een vruchtbare 
samenwerking. Wij spreken namelijk de taal 
van de industrie en dat schept direct een band. 
Doordat wij klanten op alle relevante vlakken 
kunnen adviseren, zijn wij voor hen vaak een 
one-stop-shop. Zo worden wij regelmatig 
ingeschakeld om publisherovereenkomsten 
te controleren, op te stellen en soms zelfs te 
helpen uitonderhandelen. Maar ook de recent 
ingevoerde AVG en de ontwikkelingen omtrent 
loot boxes zorgen voor veel vragen.” 
 

Volwassenwording 
Otto en zijn team hebben sinds maart dit 
jaar al tientallen klanten mogen verwelko-
men en de interesse groeit nog steeds. “Op 
de gamescom-beurs toonden uiteenlopende 
partijen belangstelling: van kleine start-ups 
en indies tot grote buitenlandse partijen die 
een kantoor in Nederland willen vestigen. 
We zijn overweldigd door alle positieve reac-
ties en contacten.” Otto ziet daarnaast dat 
de industrie in een rap tempo volwassen aan 
het worden is: “Naast de grote bedrijven in 
de industrie gaan ook kleine en middelgrote 
partijen steeds meer inzien dat bijvoorbeeld 
intellectueel eigendom en privacy zaken 
zijn waar ze serieus over na moeten denken. 
Puur ‘een leuke game willen maken’: die tijd 
is voorbij. De gamesindustrie is big business 
en kan keihard zijn. Dat betekent niet dat er 
minder ruimte is voor creativiteit, wel dat de 
zakelijke kant net als bij iedere andere onder-
neming goed afgedekt moet zijn. Want alleen 
dan kan een gamebedrijf met een gerust hart 
die creativiteit benutten.” ◾

'Puur ‘een leuke game willen maken’: 
die tijd is voorbij'
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