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Merk bestand 
tegen Brexit?
Het heeft er alle schijn van dat de EU en het Verenigd 
Koninkrijk via een harde Brexit van elkaar zullen scheiden. 
Dat is praktisch gezien een groot probleem, nu haast alle 
wetgeving en handelwijze binnen de EU sterk geharmoni-
seerd zijn. Zo ook in het Intellectuele eigendomsrecht. Er 
is een EU-merkrecht, er zijn verschillende IE-richtlijnen en 
de EU-landen zijn gebonden aan de arresten van het Hof 
van Justitie in Luxemburg. Is het Europees recht voor uw 
zaken met de VK straks geen one-stop-shop meer?

Er zijn over het algemeen twee manieren om een merk of 
modelrecht te verkrijgen in een ander Europees land dan 
in Nederland. U dient een afzonderlijk verzoek in in het 
land waar u bescherming wilt genieten, of u vraagt een 
EU-merk of model aan. Met de indiening van de laatste 
categorie heeft u in één klap bescherming op het hele EU-
grondgebied. Op dit moment ook nog in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Het lijkt dus voor de EU-rechten problematisch 
dat een land uit de Unie stapt. 

Soepel
Maar gelukkig wordt de soep in dit geval niet zo heet ge-
geten. Het effect van de Brexit op uw IE-rechten valt wel 
mee. Een zachte Brexit, zogezegd. De effecten zijn vooral 
te vinden aan de kant van de indiener van uw merken- en 
modelregistraties, maar ook daar is er geen acute nood. 
Ook de Britten hebben dankbaar gebruikgemaakt van de 
Europese merk- en modelregistraties en zijn dus gebaat 
bij een goede, soepele oplossing. In het geval van een har-
de Brexit worden de EU-merken en modellen omgezet in 
een nationaal recht bij het UKIPO (het bureau voor intel-
lectuele eigendom in het Verenigd Koninkrijk). Dat bureau 
heeft al toegezegd dat Europese merkhouders - tegen een 
kleine vergoeding - in aanmerking komen voor een Brits 
(nationaal) recht. 

Terugtrekkingsakkoord
In het geval van een deal tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk blijven de EU-rechten zelfs nog geldig tot 31 
december 2020, waarna ze daarna worden omgezet in een 
nationaal recht. Dit laatste is vastgelegd in het terugtrek-
kingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van 
3 november 2018, dat kort daarna werd verworpen door 
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het Britse parlement. Het is dus nog maar de vraag of deze rege-
ling nog relevantie heeft. 

Parallelimport
Octrooien hebben in het IE-recht een bijzondere positie. Op dit 
gebied is het de EU nooit gelukt om het recht zodanig te harmo-
niseren dat er sprake is van één EU-octrooi. Ook internationale 
octrooiregistraties zijn slechts een bundeling van nationale 
rechten. Hier vinden dus op het gebied van registratie überhaupt 
geen wijzigingen plaats. Al is er voor één punt in de handhaving 
van octrooien wel een merkbaar verschil: de parallelimport. Het 
uitgangspunt is dat een geoctrooieerd product verder verhandeld 
mag worden zonder toestemming van de houder van dat octrooi 
als het eenmaal is verhandeld is op een bepaald grondgebied. 
Neem bijvoorbeeld een medicijn dat eerder is aangekocht van de 
rechthebbende: dit mag dus zonder toestemming worden door-
verkocht binnen een grondgebied. Als het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU stapt, betekent dit dat de Britse markt niet meer wordt 
gezien als onderdeel van het EU-grondgebied. Er is voor de (door)
verhandeling van de producten in het Verenigd Koninkrijk dus op-
nieuw toestemming van de rechthebbende nodig. 

Deadlines
Een Brexit met afspraken en een no-deal Brexit hebben mogelijk 
ook gevolgen voor lopende aanvragen van EU-rechten. Bij een 
akkoord mogen lopende aanvragen tot 30 september 2021 nog 
als Brits recht worden ingediend. Bij een no-deal is dat tot 29 
december 2019. Houd u vooral dit scherp op de korrel, als u geen 
gemachtigde heeft aangesteld die alle merken en modellen voor 
u bijhoudt. De Brexit blijkt vooralsnog, IE-rechtelijk, een dans van 
termijnen. Op de inhoud van het materiële recht heeft de Britse 
overheid al toegezegd de huidige wetgeving te willen behouden. 
Ook heeft de Britse regering de wens uitgesproken om nóg beter 
en intensiever samen te werken met de EU-landen na de Brexit. 
Het lijkt er dus op dat uw EU-rechten voorlopig nog wel in goede 
handen zijn. Ook in het Verenigd Koninkrijk. 

Wie leidt de ‘Uit-de-EU’-dans?

U kunt meestal het beste de danspartner in gaten houden die de 
dans leidt, om zo een eigen misstap te voorkomen. Een goede 
plek om de ontwikkelingen te volgen, is de website gov.uk/
guidance/intellectual-property-after-brexit van de Britse overheid. 
Daardoor beschikt u over meer informatie dan bij het alleen vol-
gen van de EU-berichtgeving. Ook kunt u uw IE-gemachtigde, ad-
vocaat of jurist nog eens aan het jasje trekken, om te checken hoe 
Brexitbestendig uw ingeschreven of in te schrijven rechten zijn.
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