Persbericht

Cassatie- en IE-expert Sikke Kingma benoemd tot partner Pels Rijcken
Den Haag, 4 januari 2017- Het Haagse advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn heeft Sikke Kingma (1979) per 1 januari 2017 benoemd tot partner. Hiermee versterkt het
kantoor zijn positie verder op het gebied van IE/IT- en mediarecht, en cassatie.
Sikke Kingma is een gespecialiseerd litigator en adviseur op het gebied van het IE- en
mediarecht, met een voorliefde voor zaken op het snijvlak met IT. Hij procedeert en
adviseert veel over auteursrecht, merkenrecht, domeinnamen en (in cassatie)
octrooirecht. Daarnaast staat hij cliënten bij in geschillen over de rechtmatigheid van
publicaties en uitlatingen op internet of in andere media. Verder is Sikke een zeer
ervaren advocaat bij de Hoge Raad, met meer dan honderd arresten op zijn naam. Vanuit zijn
achtergrond als allround civilist voert hij een brede cassatiepraktijk voor ondernemingen en
overheden. Hij wordt veel ingeschakeld door advocaten van andere kantoren voor het voeren van
cassatieprocedures, prejudiciële procedures of het meedenken in hoger beroep. Kingma doceert en
publiceert geregeld. Hij is redacteur van vaktijdschrift Mediaforum en kernredacteur van
Cassatieblog.nl, het weblog over de civiele cassatierechtspraak in Nederland.
Sikke Kingma: “Pels Rijcken is het meest toonaangevende cassatiekantoor van Nederland en ik werk
er al meer dan tien jaar met heel veel trots en plezier. Ik heb bij Pels Rijcken ook volop de
gelegenheid gekregen om mijn interesses in het intellectuele-eigendomsrecht en mediarecht tot een
brede praktijk op die gebieden uit te bouwen en ik kijk ernaar uit daar als partner mee verder te
gaan.”
Alain de Jonge, bestuursvoorzitter Pels Rijcken: “Sikke heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot
expert op zijn vakgebied en heeft een bloeiende IE/IT- en mediapraktijk opgebouwd. Vanuit zijn
expertise op zowel het private als publieke domein heeft hij de ervaring om vanuit een breder
perspectief op strategisch niveau met de cliënt mee te denken. Sikke is bovendien een van de
weinige IE-advocaten die ook gespecialiseerd zijn in cassatie. Zijn benoeming tot partner past dan
ook bij onze positie als marktleider in de cassatieadvocatuur. Met Sikke als partner versterken we op
deze terreinen onze positie verder in de markt.”

Over Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Pels Rijcken behoort tot de top van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland. Met ruim 160
advocaten en notarissen lossen wij actuele vraagstukken op die niet alleen juridisch ingewikkeld zijn,
maar ook complex vanwege hun maatschappelijke impact. Pels Rijcken werkt voor centrale en
decentrale overheden en voor ondernemingen in binnen- en buitenland.
Kijk voor meer informatie op www.pelsrijcken.nl en www.werkenbijpelsrijcken.nl.
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