
 

 
 

Klanten update Brexit 
 

Nog steeds blijft het in het ongewisse wat er 
exact gaat gebeuren. Maar met de nieuwe 
uitspraken van Boris Johnson afgelopen 
week, moet het bedrijfsleven nu toch serieus 
rekening gaan houden met een mogelijke 
harde Brexit eind oktober.  
Afgelopen week hebben wij meerdere vragen 
hierover gekregen van een aantal klanten.  
Vandaar deze extra nieuwsbrief over de mogelijke gevolgen van een Brexit en hoe 
hierop te anticiperen. 
 
 

1) Gevolgen voor bedrijven met een EU merk of modelregistratie. 
Een geregistreerd EU merk of EU model wordt automatisch gesplitst in een recht voor de 
EU en een recht in het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor hoeft de merkhouder niets te doen! 
Het is wel belangrijk dat een EU aanvraag die nu nog lopend is, voor een mogelijke Brexit 
final is. Alleen geregistreerde merken en modellen worden automatisch gesplitst.  
Mocht de aanvraag dan nog niet afgerond zijn, dan is er een periode van 9 maanden om in 
het Verenigd Koninkrijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Daarmee behoudt de aanvraag in 
het Verenigd Koninkrijk dezelfde datum als de EU aanvraag. De verwachting is dat de 
merkautoriteiten bedrijven daar NIET speciaal over zullen waarschuwen. Natuurlijk zullen wij 
onze klanten daar wel tijdig over informeren als de aanvraag nog niet rond is. Daarbij is dan 
de keuze aan de klant om wel of niet het merk in het Verenigd Koninkrijk aan te vragen.  
Wel is het verstandig om te controleren of de gegevens van de houder nog steeds correct 
zijn. Is het bedrijf nog steeds gevestigd op het adres waar het merk indertijd op is 
aangevraagd? Bij een splitsing krijgt het Engelse merk namelijk automatisch exact dezelfde 
gegevens. Mocht dit niet correct zijn, dan moeten er bij twee instanties kosten gemaakt 
worden om dit aan te passen. Indien niet correct, laat dan de gegevens van de houder de 
komende maanden aanpassen. 
 

2) Gevolgen voor nieuwe EU merk of modelregistratie. 
Omdat de oppositietermijn voor een EU merk drie maanden is, zijn nieuwe aanvragen vanaf 
heden nooit meer tijdig geregistreerd als de Brexit eind oktober doorgaat. Mocht het 
Verenigd Koninkrijk van belang zijn, dan kan het aantrekkelijk zijn om voor nieuwe merken 
een andere route te volgen om merkrechten te claimen. Namelijk via de route van de 
Internationale Registratie. Dan kan naast de EU nu ook direct Engeland worden geclaimd.   
 

3) Gevolgen voor overgenomen Engelse bedrijven/dochters/ 

samenwerkingen 
Mochten er EU merken of modellen zijn geregistreerd via een Engels merkenkantoor, bedenk 
dan dat bij een mogelijke Brexit deze Engelse kantoren per direct niet langer bevoegd zijn 
om te handelen bij de Europese merkautoriteiten. Alleen merkenkantoren gevestigd in een 
van de EU landen mogen zich aanstellen als gemachtigde. Omdat de Engelse kantoren per 
direct inactief worden, zal alle communicatie vanuit het EUIPO (het Europese merken en 
modellenbureau )rechtstreeks naar de merkhouder worden gestuurd.  



 
Omdat daarvan alleen een postadres bekend is, dus geen contactpersoon en geen e-mail 
adres, is de kans groot dat dit nooit aankomt bij de bewuste afdeling. Check daarom deze 
maanden of er mogelijk EU merken en EU modelrechten zijn geregistreerd met een Engels 
merkenkantoor als gemachtigde. Zo ja, dan nemen wij de vertegenwoordiging gratis over  
voor onze klanten, zodat er niets fout kan gaan bij een mogelijke doorhaling etc. 
 
 

4) EU domeinnamen 
Ook hier is bepaald dat Engelse bedrijven niet langer een EU domeinnaam mogen hebben. 
Alleen bedrijven binnen de EU mogen houder zijn van een EU-domeinnaam. Als er EU 
domeinnamen op naam staan van Engelse dealers/ dochters/ bedrijven, laat die dan tijdig 
omzetten naar een bedrijf op het vaste land (zoals bijvoorbeeld de Nederlandse moeder of 
zuster). Ook daar bieden wij graag de helpende hand. 
 

 
5) Overeenkomsten/ contracten 

Controleer contracten/ licenties/ overeenkomsten en eenzijdig afgegeven verklaringen zoals 
Prior Right verklaring. Wat is er afgesproken over de reikwijdte van deze overeenkomst? 
Vaak zijn die namelijk gebaseerd op een EU merk en is de overeenkomst geldig voor de 
gehele EU. Bij een Brexit is dit dus niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Check 
daarom komende maanden of de contracten alleen geldig zijn in de EU of dat ook in de 
overeenkomst staat dat die geldig is voor het Verenigd Koninkrijk? 
 

 
Abcor’s Brexit department 
Gezien al het werk wat op ons af gaat komen (mocht de Brexit doorgaan), is er een speciale 
Brexit afdeling opgericht voor onze klanten, onder de coördinatie van Ellen Streekstra (een 
van onze senior EU merkgemachtigden).  
 
Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen.  
Graag helpen het Brexit team en onze merkjuristen u hierbij. Wij adviseren graag vrijblijvend 
wat de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf kunnen zijn en kunnen snel een merkencheck 
doen om te zien of dit ook voor u van belang is.  
 
Mail ons: brexit@abcor.nl- of bel  071-5763116.  
 

  
Met vriendelijke groet, 
Abcor B.V. 
   

  
Theo-Willem van Leeuwen 
Algemeen Directeur 
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