
ADVOCATEN SPECIAL

Van Iersel Luchtman Advocaten is het enige advocatenkantoor in Nederland met 
een gespecialiseerd team dat zich richt op de gamesindustrie. Advocaat René Otto:
 “We kennen de wereld van onze klanten.” 

‘  Games zitten in 
ons DNA’

Van Iersel Luchtman is het advoca-
tenkantoor dat naast zijn klanten 
staat. In het bijzonder voor ontwik-

kelaars en uitgevers van videogames, dank-
zij het brancheteam Gaming. Voorzitter van 
het team is advocaat René Otto. “Games 
zijn onderdeel van ons kantoor-DNA. We 
kennen niet alleen de wetgeving, maar ook 
de wereld van onze klanten.” 
Dat beperkt zich volgens Otto niet tot het 
spelen van een spelletje: “We blijven op 
de hoogte van ontwikkelingen binnen de 
 industrie, kennen de bedrijfs- en ontwikkel-
processen en hebben affi niteit met tech-
niek. Zo werkt Dewi Harkink bijvoorbeeld 
ook als systeembeheerder.”

Betrokken van idee tot release
Binnen het team richt advocaat Tim de 
Klerck zich voornamelijk op het intellec-
tueel eigendomsrecht (in de branche vaak 
als ‘IP’ aangeduid), een rechtsgebied dat 
onlosmakelijk is verbonden met de games-
industrie.  “In feite komt de core business 
van de gamesindustrie neer op drie pijlers: 
het ontwikkelen, op de markt brengen en 
beschermen van de game. Bij alle drie de 
pijlers is het beschermen van IP essentieel.  
Omdat het een relatief jonge industrie is, 
werken wij veel samen met start-ups.” 
Volgens De Klerck begint het vaak met een 
goed idee en wordt later duidelijk hoeveel 
er eigenlijk moet worden geregeld. “Niet 
 alleen op het gebied van intellectueel 

 eigendom, maar ook hoe het bedrijf  verder 
vorm moet krijgen. Denk bijvoorbeeld aan 
het aannemen of inhuren van arbeids-
krachten. Het is enorm leuk om vanaf de 
beginfase bij de ontwikkeling betrokken te 
zijn en het bedrijf verder te zien groeien. 
Wij hebben al veel bedrijven de start-up-
fase zien ontgroeien. Die partijen staan we 
vanzelfsprekend ook bij, net als de markt-
leiders in de industrie.”
Otto vult aan: “Het is een globaal opere-
rende sector, waardoor wij bij onze advise-
ring over de landsgrenzen heen kijken. Maar 
ook in Nederland zijn er juridische uitda-
gingen.” Een voorbeeld is het ontbreken 
van de  defi nitie ‘game’ in de Nederlandse 
wet geving. “Een game bestaat uit veel 
 verschillende elementen, zoals beeld, 
 geluid, muziek en een verhaal. Dat maakt 
het lastig om binnen één defi nitie te van-
gen, ook omdat games erg van elkaar 
verschillen. Wij merken dat het voor de 
wetgever en rechtspraak lastig is om hier-
mee om te gaan. Maar dat maakt het voor 
ons juist uitdagend en interessant.”  

Wetgeving 
Beiden zien ze dat de gamesindustrie zich 
sneller ontwikkelt dan de wetgeving die van 
toepassing is. De Klerck: “Met de komst van 
de nieuwe Europese Auteursrechtrichtlijn 
(denk aan het verbod op memes en   ‘artikel 
13’), zal er weer het nodige veranderen.  
Daarom moeten wij natuurlijk steeds reke-

ning houden met de veranderende dyna-
miek tussen de markt en de wetgeving.”
Van Iersel Luchtman kijkt daarom niet 
vanaf de zijlijn toe, maar probeert actief 
een  bijdrage te leveren aan het debat over 
de toepasselijke wetgeving. Zo schreef het 
 brancheteam in samenwerking met Dutch 
Games Association een manifest over 
lootboxes. Hierin werd duidelijk gemaakt 
dat Nederlandse ontwikkelaars en uitge-
vers willen voorkomen dat hun game een 
toegangspoort vormt naar een kansspel-
verslaving of dat kansspelen worden ver-
momd als entertainment games. Otto: 
“Dankzij het manifest heeft de industrie 
haar stem kunnen laten horen en wordt zij 
actief betrokken bij de discussie die over 
haarzelf gaat. Ik vertrouw erop dat dit leidt 
tot een eindresultaat met een goede balans 
tussen het beschermen van de belangen 
van de gamesindustrie en het beschermen 
van spelers.” De Klerck besluit: “Het laat 
ook zien dat de wetgever en autoriteiten de 
gamesindustrie betrekken en het  aandur-
ven om de dialoog aan te gaan. Dat kunnen 
we alleen maar toejuichen!” ◾

'De wetgeving 
loopt vaak achter 
op de realiteit'
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