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Van Iersel-Luchtman  
ziet verandering in 
game-industrie

Gedurende de coronacrisis bleef het 
advocatenkantoor van Van Iersel-
Luchtman gewoon doordraaien. 

Voor advocaat René Otto, oprichter van 
het brancheteam Gaming, betekende dat 
dat hij niet alleen in de rechtszaal, maar ook 
via Skype de belangen van zijn cliënten ver-
dedigde. “Een aparte gewaarwording”, lacht 
hij. “Maar het houdt het vak dynamisch.” 
Ook Dieneke Kuijpers-Schalk heeft de af-
gelopen maanden haar draai kunnen vin-
den binnen het kantoor. Zij werd in maart 

aangesteld als directeur en neemt veel er-
varing mee uit de entertainmentwereld. Zo 
was ze onder andere werkzaam bij Disney, 
LEGO en Nickelodeon, maar ook bij ver-
schillende Nederlandse uitgevers als WPG 
en Zwijsen (onderwijs). Het viel haar al snel 
op dat steeds meer bedrijven games als 
onderdeel gaan zien van hun marketingmix. 
“Waar dat eerst een redelijk geïsoleerde 
branche was, zien bedrijven steeds meer 
de mogelijkheden om hun doelgroep te be-
reiken via games. Niet alleen door rondom 
een release te adverteren, maar ook door 
daadwerkelijk aanwezig te zijn in het spel. 
Denk aan het organiseren van in-game 
events, zoals een concert van Travis Scott 
in Fortnite of Louis Vuitton die in samen-
werking met Riot Games skins van het mo-
demerk in League of Legends uitbrengt.” 
Ook ziet zij dat games niet langer alleen 
maar een game zijn, maar zich ook evo-
lueren tot een belevingsmerk en life-
stylemerk, met kleding, merchandise 
en schoolspullen. “Ook dat is een reden 
voor niet-game merken en gamesbedrij-
ven om de handen ineen te slaan. Omdat 
in-game advertising relatief nieuw is, wil-
len merken en games bedrijven weten wat 
kan en waarmee juridisch rekening moet 
worden gehouden. Geen enkel merk wil 
zich branden aan inbreuk op de privacy 
van gamers of te maken krijgen met an-
dere vormen van rechtenschendingen. 
Andersom willen gamestudio’s ook voor-
komen dat zij geassocieerd worden met 
een merk waarover controverse ont-
staat. Daar komt onze expertise in beeld.” 
 
Onbegrepen markt
Otto: “Bedrijven zien de successen en wil-

len ook op die manier hun doelgroep berei-
ken, maar er zitten wel haken en ogen aan. 
Denk aan kwaliteitseisen. Bedrijven willen 
hun imago beschermen en voorkomen dat 
hun merk op een verkeerde manier in-ga-
me wordt gepresenteerd aan het publiek.” 
Volgens Otto is de game-industrie ook vaak 
een onbegrepen markt voor buitenstaan-
ders. “Ze willen wel iets met games doen, 
maar weten niet precies wat. Wij kunnen 
deze bedrijven helpen om de juiste keuzes 
te maken: wat wil een merk bereiken? Maar 
nog belangrijker is het om in kaart te bren-
gen wat ze willen voorkomen. ” 

Intellectueel eigendom 
Als merken hun entree willen maken in de 
game-industrie, komen zij al snel in aanra-
king met het intellectueel eigendom. Veel 
partijen hebben zelf niet de kennis in huis 
om een game te ontwikkelen en schake-
len hiervoor een gamestudio in. Kuijpers-
Schalk: “Vanaf dat moment wordt het 
spannend. Want als er bijvoorbeeld wordt 
gevraagd om een bestaand 2D-figuur voor 
de game driedimensionaal vorm te geven, 
van wie is dan het in-game model? De de-
signer bedenkt namelijk hoe dat tweedi-
mensionale figuurtje er van onder en van de 
bovenkant uit moet zien en moet daar vaak 
nog creatief bij zijn als hiervan nog geen con-
cept art is gemaakt.” 
In de meeste gevallen is dat wel duide-
lijk of worden daar goede afspraken over 
gemaakt. Anders wordt het wanneer een 
spelwereld moet worden ontwikkeld om 
een bekend personage heen. “Vaak gaat 
daar best veel tijd in zitten en is het voor 
een developer lucratief om elementen in 
een volgende game te hergebruiken of te 
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reskinnen. Welke elementen zijn dan intel-
lectueel eigendom van de een of van de 
ander? Vooral in casual games gebeurt dat 
vaak. Daar kunnen interessante discussies 
over ontstaan.”
“Je ziet het ook op het gebied van mod-
ding”, vult Otto aan. “In het verleden was er 
veel discussie over Warcraft 3 van Blizzard, 
een game waarvan verschillende aan-
gepaste versies verschenen, waaronder 
Dota. Toen Valve vervolgens Dota 2 ging 
ontwikkelen leidde dat tot een juridische 
discussie met Blizzard. Blizzard was daar 
natuurlijk niet over te spreken, omdat hun 
werk aan de basis van deze nieuwe game 
stond. Ondanks dat Valve en Blizzard de 
strijdbijl inmiddels hebben begraven, heeft 
deze discussie er wel toe geleid dat de li-
centievoorwaarden van Warcraft 3 recent 
zijn aangepast om deze discussie in de 
toekomst te voorkomen. Vanuit juridisch 
perspectief hebben de ontwikkelaars van 
Dota een nieuw werk gecreëerd en het au-
teursrecht rust in principe bij de maker, 
maar in dit geval was het werk wel van een 
bestaande game afgeleid. Juridisch spreek 
je dan van een derivatief werk. Dan is het 
belangrijk om goed inzichtelijk te hebben 
bij wie de rechten liggen en dat hangt af van 
een vergelijking tussen de bestaande game 
en de mod.”

Recht schiet tekort
Ook Europees gezien zijn er nog verschil-
lende uitdagingen voor rechthebbenden 
in de game-industrie, zoals het systeem 
van de thuiskopievergoeding. Nederlandse 
ontwikkelaars ontvangen namelijk geen 
vergoedingen van de Stichting Thuiskopie. 
Zij zijn van mening dat een game juridisch 

gezien een computerprogramma is. “Maar 
wat mij betreft klopt dat niet”, zegt Otto. 
“Een game bestaat uit verschillende be-
standdelen, zoals het verhaal, de cha-
racters, de levels, werelden en muziek. 
Daardoor is het te kort door de bocht om 
het te zien als slechts een computerpro-
gramma. Ook het Europees Hof heeft ge-
oordeeld dat een game meer is dan een 
computerprogramma en daardoor wordt 
beschermd door de Auteursrechtrichtlijn 
en niet door de bijzondere bepalingen uit 
de Softwarerichtlijn. Dat er zo veel discus-
sie kan ontstaan over de juridische kwali-
ficatie bewijst dat recht vaak tekortschiet 
en leidt tot onduidelijkheid of onwense-
lijke effecten voor de game-industrie.  
Oplossingen vinden voor dit soort proble-
men zijn precies de uitdagingen die ik graag 
samen met mijn team aanga.”

Verandering bewerkstelligen
Met het schrijven van juridische opinies 
en het delen van expertise probeert Van 
Iersel Luchtman ook verandering teweeg te 
brengen in toepasselijke wetgeving. Vorig 
jaar schreef Otto bijvoorbeeld mee aan het 
manifest van Dutch Game Association te-
gen lootboxes. “Ook op andere gebieden 
proberen we met onze kennis positieve 
verandering teweeg te brengen. Zo werd ik 
een aantal maanden geleden benaderd om 
input te geven voor de evaluatie van de Wet 
Auteurscontractenrecht. In dit geval was 

er behoefte aan kennis over hoe deze wet 
werkt voor de gamesindustrie, want dat was 
nog een belangrijke omissie in het evalua-
tieonderzoek. Wij willen graag een bijdrage 
leveren aan de verdere ontwikkeling van de 
game-industrie.”
“De game-industrie gaat mij persoonlijk 
aan het hart en het is heel interessant om 
te zien hoe het team opereert en wat er 
gebeurt”, zegt Kuijpers-Schalk. “Maar ook 
om te zien waar onze kansen liggen.” Otto 
is blij dat hij met zijn team kan bogen op de 
kennis die de nieuwe directeur meeneemt 
uit de entertainmentindustrie. “Zij kent de 
wereld, heeft een groot netwerk en heeft 
in-house bij soortgelijke bedrijven als onze 
klanten gewerkt. Zij kan ons een breder 
perspectief geven over hoe bedrijven als 
Disney en Spil Games werken. Dat is een 
enorme meerwaarde en versterkt onze po-
sitie als speler binnen de game-industrie.” 
Kuijpers-Schalk sluit af: “Ik weet tegen wel-
ke vraagstukken entertainmentbedrijven 
en gameontwikkelaars aanlopen, maar ook 
hoe nuttig het is om op tijd goed juridisch 
advies in te winnen. Ik ben van mening dat 
games in relatie tot jongeren te vaak in een 
negatief daglicht worden geplaatst. Daar 
ben ik het pertinent mee oneens. Ik denk 
dat games, zoals Fortnite en Minecraft, juist 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van jongeren. Daarom vind 
ik ook dat deze industrie het verdient om 
serieus benaderd te worden.” ◾
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