Betreft:

BAU-datum; opheffing van de algemene verlenging van termijnen bij BOIP.

Datum:

25 mei 2020

Conform de mededeling van de Directeur-Generaal van 11 mei en de daarin opgenomen overwegingen, wordt
de in de Mededeling van de Directeur-Generaal van 20 maart 2020 aangekondigde “BAU-datum” vastgesteld op
25 mei 2020. Dit heeft tot gevolg dat:
1.

Alle momenteel lopende termijnen die in acht moeten worden genomen bij BOIP die tussen 16 maart
2020 en de BAU-datum (25 mei 2020) zouden aflopen, maar die overeenkomstig de mededeling van
de directeur-generaal van 16 en 20 maart 2020 zijn opgeschort, worden automatisch verlengd tot 25
juni 2020.

2.

Met uitzondering van de gevallen bedoeld in lid 5 (hieronder), worden alle termijnen in procedures bij
BOIP die binnen een maand na de BAU-datum, dat wil zeggen tussen 25 mei 2020 en 24 juni 2020,
zouden aflopen, automatisch verlengd tot 25 juni 2020.

3.

Alle termijnen in procedures bij BOIP die op of na 25 juni 2020 aflopen, worden niet verlengd, tenzij dit
nog mogelijk is op grond van het BVIE of het Uitvoeringsreglement (UR).

4.

De leden 1 tot en met 3 zijn van toepassing op alle handelingen bij BOIP die gebaseerd zijn op het
BVIE, waaronder maar niet beperkt tot: het reageren op verzoeken tot regularisatie, het instellen van
opposities, het indienen van argumenten of andere stukken in oppositie- en doorhalingsprocedures, het
maken van bezwaar tegen voorlopige beslissingen tot weigering van inschrijving van merkaanvragen,
de vernieuwing van bestaande registraties en de betaling van de verschuldigde taksen.

5.

In afwijking van lid 2, worden alle termijnen die vanaf 25 mei beginnen te lopen in procedures bij BOIP
op normale wijze toegepast zoals bepaald in het BVIE en UR.

6.

Zoals aangegeven in de mededeling van 20 maart 2020, is BOIP niet in staat voor alle individuele
verzoeken en procedures een nieuwe termijn te communiceren. Deze mededeling treedt dan ook in
plaats van communicaties per specifiek geval.

7.

BOIP benadrukt nogmaals dat deze mededeling geen invloed heeft op de beoordeling van handelingen
bij het Benelux-Gerechtshof. De vraag of een handeling op grond van artikel 1.15bis, lid 1 BVIE tijdig is
verricht, is niet ter beantwoording aan BOIP. Dit is de taak van het Benelux-Gerechtshof.

BOIP dringt er bij de gebruikers op aan om zoveel mogelijk te vermijden pas op het laatste moment van een
termijn te handelen. Hierdoor kan het Bureau alle gebruikers snel en accuraat van dienst zijn.

