Instructies met betrekking tot het invullen van het aanvraagformulier
ALGEMEEN
Gelieve online de gegevens die dienen te worden ingevuld op het formulier te typen of te printen. Het is van
belang om alle velden van het formulier in te vullen, indien een veld niet van toepassing is, gelieve dat zo aan
te geven (nvt). Verplichte velden of secties zijn aangegeven met een sterretje (*).
Gelieve het volledige document in te vullen in kleine letters, behalve in de duidelijk omschreven gevallen waar een
hoofdletter vereist is (bijv. aan het begin van een zin, de eerste letter van een voornaam of een eigennaam, enz.).
De volgende aanwijzingen volgen de nummering van het aanvraagformulier:
VRAAG 01 - AANVRAGER(S)
De natuurlijke persoon, naar behoren gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, moet degene zijn
die wettelijk bevoegd is namens de rechtspersoon te handelen en wiens handtekening de rechtspersoon bindt.
VRAAG 02 - GEMACHTIGDE
Indien een gemachtigde verplicht is (voor aanvragers die geen woonplaats, zetel of vestiging in de Europese
Unie hebben), mag de gemachtigde geen werknemer van de aanvrager zijn.
Indien in uw geval een gemachtigde niet verplicht is, kunt u er desalniettemin een benoemen. De aangewezen
persoon mag dan een van uw werknemers zijn. Het formulier van het Bureau “Aanwijzen van een gemachtigde”
(“Designation of a procedural representative”) kan hiervoor worden gebruikt. Wij wijzen u erop dat dit formulier
door de naar behoren gemachtigde persoon moet worden ondertekend.
VRAAG 03 - BOTANISCHE GESLACHT
Gelieve het botanische geslacht van het kandidaatras met de volledige Latijnse benaming van genus, soort en
ondersoort waartoe het ras behoort aan te geven. Gelieve tevens de gangbare naam van het botanische geslacht
zoals hierboven aan te geven.
VRAAG 04 - AANDUIDING VAN HET RAS
Een rasbenaming dient niet gelijktijdig met de aanvraag ingediend te worden. Wij raden u echter aan om ze
zo spoedig mogelijk daarna in te dienen.
Indien ze later wordt ingediend, dient het formulier “Voorstel voor een rasbenaming” (“Proposal for a variety
denomination”) gebruikt te worden. Een rasbenaming moet zijn ingediend bij het Bureau ten minste 5
maanden voordat de eindresultaten van het technische onderzoek werden ontvangen.
Een voorlopige aanduiding (kweekaanduiding) moet echter worden opgegeven bij het indienen van de aanvraag.
Gelieve te noteren dat het Bureau het formaat van rasbenamingen heeft veranderd om meer overeen te stemmen
met de Internationale Code voor de Nomenclatuur van Gecultiveerde Planten (ICNCP). In de praktijk betekent
dit dat elk woord van een rasbenaming in de vorm van een fantasiebenaming met een beginhoofdletter zal
worden geschreven en dat bestaande afkortingen (aan het begin of einde van een rasbenaming) volledig in
hoofdletters zullen worden geschreven. Rasbenamingen in de vorm van een code zullen steeds volledig in
hoofdletters worden geschreven.
Wij vragen u vriendelijk om dit nieuwe formaat over te nemen in het aanvraagformulier (online of op papier) en
ook in het formulier “Voorstel voor een rasbenaming” (“Proposal for a variety denomination”). Dit formulier kan
verkregen worden via “MyPVR” of per e-mail via cpvo@cpvo.europa.eu
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VRAAG 05 - KWEKER(S)
Indien de kweker niet dezelfde persoon is als de aanvrager:
•
ofwel IS de kweker een werknemer en de aanspraak op het Communautaire kwekersrecht dient te worden
bepaald in overeenstemming met de nationale wetgeving die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst,
waarbij details van de nationale wetgeving dienen te worden voorgelegd.
•
ofwel IS de kweker GEEN werknemer, waarbij de relevante bewijsstukken zoals naar verwezen dienen te
worden bijgevoegd, ofwel in de vorm van een origineel of een kopie gewaarmerkt door de overheid die
het document heeft uitgegeven.
Indien de aanvrager en de originele kweker verschillende personen zijn dienen de noodzakelijke bewijsstukken
die aantonen hoe de aanspraak bij de aanvrager tot stand kwam te worden bijgevoegd. Ze kunnen worden
voorgelegd als een kopie van het origineel.
Gelieve te noteren dat indien de kopie van een origineel aanzet tot twijfel, het Bureau een originele akte van
overdracht (op papier) of een gewaarmerkte kopie ervan zal vereisen.
VRAAG 06- GEGEVENS MET BETREKKING TOT ALLE ANDERE AANVRAGEN TOT VERLENING VAN
KWEKERSRECHT OF INSCHRIJVING IN DE NATIONALE RASSENLIJST INGEDIEND VOOR DIT RAS
IN EEN EU-LIDSTAAT OF BUITEN DE EU
Alle eerdere voor hetzelfde ras gemaakte aanvragen bij andere overheden, zelfs bij het Bureau (in het geval van
het opnieuw indienen van een aanvraag) zijn van toepassing.
Gelieve alle kolommen in te vullen (indien van toepassing). De onder dit punt verstrekte gegevens kunnen
bijdragen aan het besparen van kosten (bijv. overname van het technische rapport i.p.v. een technisch
onderzoek).
Gelieve te noteren dat:
“Land” moet worden aangegeven met gebruikmaking van de volgende ISO codes:
EU-lidstaten:
AT = Oostenrijk
BE = België
BG = Bulgarije
CY = Cyprus
CZ = Tsjechië
DE = Duitsland
DK = Denemarken

EE = Estland
EL = Griekenland
ES = Spanje
FI = Finland
FR = Frankrijk
HR = Kroatië
HU = Hongarije

IE = Ierland
IT = Italië
LT = Litouwen
LU = Luxemburg
LV = Letland
MT = Malta
NL = Nederland

PL = Polen
PT = Portugal
RO = Roemenië
SE = Zweden
SI = Slovenië
SK = Slowakije
UK = Verenigd Koninkrijk

Op 29 juli 2005 werd de Europese Unie lid van UPOV.
UPOV-lidstaten / organisaties die geen
OAPI = Organisatie voor Afrikaans
Intellectueel Eigendom
AL = Albanië
AR = Argentinië
AU = Australië
AZ = Azerbeidzjan
BA = Bosnië-Herzegovina
BO = Bolivië
BR = Brazilië
BY = Belarus
CA = Canada
CH= Zwitserland
CL = Chili
CN = China
CO = Colombia
CR = Costa Rica
DO = Dominicaanse Republiek
EC = Ecuador

deel uitmaken van de EU:
GE = Georgië
IL = Israël
IS = Ijsland
JO = Jordanië
JP = Japan
KE = Kenia
KG = Kirgizië
KR = Republiek Korea
MA = Marokko
MD = Moldavië
ME = Montenegro
MK = Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië
MX = Mexico
NI = Nicaragua
NO = Noorwegen
NZ = Nieuw-Zeeland
OM = Oman

Notes of completion of the Application Form – NL

PA =
PE =
PY =
RU =
RS =
SG =
TN =
TR =
TT =
TZ =
UA =
US =
UY =
UZ =
VN =
ZA =

Panama
Peru
Paraguay
Russische Federatie
Servië
Singapore
Tunesië
Turkije
Trinidad en Tobago
Verenigde Republiek Tanzania
Oekraïne
Verenigde Staten van Amerika
Uruguay
Oezbekistan
Vietnam
Zuid-Afrika
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“Datum” moet worden aangegeven in DAG/MAAND/JAAR b.v. 02.05.2018 = twee mei 2018.
Geef de datum van indiening van de aanvraag aan en niet de datum waarop voor het ras een kwekersrecht,
inschrijving of octrooi is toegekend.
“Autoriteit” de van toepassing zijnde autoriteit mag aangegeven worden door middel van de afkorting, bijv.:
INOV
= Instance Nationale des Obtentions Végétales / FR;
BSA
= Bundessortenamt / DE;
PVRO
= Plant Variety Rights Office / UK;
RVP
= Raad voor Plantenrassen NL; enz.
VRAAG 07 - VOORRANGSRECHT
Een aanspraak op het recht van voorrang moet betrekking hebben op de eerste voorafgaande aanvraag voor
een eigendomsrecht, door u of uw rechtsvoorganger ingediend in een EU-lidstaat of in een UPOV-lidstaat. Om
in aanmerking te komen voor een recht van voorrang moet deze eerste voorafgaande aanvraag niet langer dan
twaalf maanden vooraf aan de onderhavige aanvraag zijn ingediend en nog steeds van kracht zijn. Afschriften
van die voorafgaande aanvraag, gewaarmerkt door de ter zake bevoegde autoriteit, moeten binnen drie
maanden na de datum van indiening door het Bureau zijn ontvangen.
VRAAG 08 - IS HET RAS VERKOCHT OF ANDERSZINS GEËXPLOITEERD?
Alle drie de vragen 08.01, 08.02 en 08.03 moeten worden beantwoord door het aankruisen van het vakje “ja”
of “nee”. Indien vraag 08.03 niet van toepassing is, “nvt” invullen. Indien het antwoord “ja” is, wordt u verzocht
de juiste datum en het land te vermelden. Vermelding van louter het jaar (b.v. ‘2008’) is niet voldoende.
Een kwekersrecht kan alleen worden verleend indien het een nieuw plantenras betreft. Het ras is niet nieuw
indien het verkocht is of is afgestaan door of met toestemming van de kweker:
binnen de Europese Unie eerder dan een jaar voor de datum van aanvraag;
buiten de Europese Unie eerder dan vier (4) jaar of, in het geval van bomen of wijnstokken zes (6) jaar
vóór de datum van aanvraag.
De aanvrager wordt geacht redelijke voorzorgsmaatregelen te hebben genomen teneinde te verzekeren dat geen
verkoop of vergelijkbare afstand heeft plaatsgevonden op een eerder tijdstip dan toegestaan.
De volgende vormen van afstand van materiaal van het ras doen maken geen inbreuk op het nieuw zijn van het
ras:
het afstaan aan een officiële instantie voor wettelijke doeleinden, of aan anderen uit hoofde van een
andere rechtsverhouding, uitsluitend met het oog op voortbrenging, vermeerdering, vermenigvuldiging,
conditionering of opslag, op voorwaarde dat de kweker het uitsluitende beschikkingsrecht behoudt en
geen verdere afstand aan derden plaatsvindt;
het afstaan van materiaal dat is voortgebracht uit planten die geteeld zijn voor onderzoeksdoeleinden
of met het oog op het kweken of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen en dat niet voor verdere
vermenigvuldiging of vermeerdering wordt gebruikt, tenzij met het oog op dat afstaan wordt verwezen
naar het ras;
het afstaan in verband met dan wel als gevolg van het feit dat de kweker het ras heeft gepresenteerd
op een officiële of officieel erkende tentoonstelling.
Gelieve te noteren dat de in het aanvraagformulier verstrekte informatie over het voor de eerste keer afstand
doen van het ras geldt als een verklaring. Indien U het Bureau zou verzoeken om die informatie te veranderen
dient U te voldoen aan de voorwaarden voor registraties in de Registers en zulke verzoeken dienen schriftelijk
te worden gesteld met toevoeging van de ondersteunende documenten.
VRAAG 09 - TECHNISCHE ONDERZOEK VAN HET RAS
Als het technisch onderzoek in verband met de nationale rassenlijst of in verband met een aanvraag voor een
nationaal eigendomsrecht in een lidstaat reeds is uitgevoerd of nog wordt uitgevoerd, kunnen dergelijke
onderzoeksrapporten door het Bureau in overweging worden genomen.
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VRAAG 10 - TAAL
Gelieve te noteren dat zowel voor communicatie in handelingen met het Bureau en voor het certificaat dat wordt
afgeleverd wanneer een Communautair kwekersrecht wordt verleend, de keuzetaal kan worden geselecteerd uit de
24 officiële talen van de Europese Unie.
VRAAG 11 - AANVRAAGRECHT
Het aanvraagrecht (ofwel €650 voor een aanvraag op papier of €450 voor een elektronische aanvraag online)
moet op de bankrekening van het Bureau overgemaakt worden.
De betaling moet vooraf of de dag waarop de aanvraag ingediend is uitgevoerd worden.
Een formele debitnota zal beschikbaar zijn in MyPVR, nadat U de formele bevestiging van ontvangst van uw aanvraag
heeft ontvangen. De betaling dient individueel voor elk ras op het formulier “Specificatie van betaling” te worden
verduidelijkt.
Gelieve te noteren dat het Bureau geen definitieve aanvraagdatum kan toekennen wanneer de betaling de
bankrekening van het Bureau niet heeft bereikt, of indien de betaling niet door het Bureau kon worden
geïdentificeerd als gevolg van onvolledige informatie. Bijkomend gevolg daarvan is dat de aanvraag niet zal
worden gepubliceerd in het officiële Mededelingenblad van het CBP.
VRAAG 12 - BIJGEVOEGD(E) DOCUMENT(EN)
Gelieve aan te geven welke documenten aan de aanvraag werden toegevoegd.
VRAAG 13 - ALGEMENE OPMERKING
Gelieve alle bijkomende informatie die kan helpen om de aanvraag sneller of beter te behandelen met ons te delen.
Uw bijkomende opmerkingen kunnen betrekking hebben op technische, administratieve of financiële aspecten.
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