
Kweekaanduiding:

Alleen voor gebruik door Nationaal Bureau, indien van
toepassing

Wij wijzen U erop dat U ook online aanvragen kan indienen via het gedeelte “Beperkte Toegang” van de website van het Bureau
cpvo.europa.eu

AANVRAAG TOT VERLENING VAN COMMUNAUTAIR KWEKERSRECHT AAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU
VOOR PLANTENRASSEN
APP_FORM
Verplichte velden of secties zijn aangegeven met een sterretje (*)

01 . Aanvrager(s) *

01 . 01 . Na(a)m(en) aanvrager(s) *

Indien natuurlijke persoon, gelieve de officiële naam  te vermelden - indien er meerdere aanvragers zijn, gelieve een aanvullende pagina toe
voegen.
Indien er twee of meerdere partijen in de procedure, die bij het Bureau geen gemachtigde aangemeld hebben, gezamenlijk optreden, dan zal
de partij in de procedure die het eerst in een aanvraag tot verlening van communautair kwekersrecht (CKR) vermeld wordt, zal geacht worden,
door de andere partij(en) in de procedure als gemachtigde te zijn aangesteld voor alle proceshandelingen bij het Bureau (afstanden inbegrepen)
tenzij anders door de partijen in de procedure bepaald. In dit geval hoeft er geen formulier voor aawijzing van een gemachtigde ingezonden
te worden.

CBP klantnummer

Naam *

Officieel adres *

Postcode *

Plaats *

Land *

Telefoon

Telefax

E-mail

01 . 02 . Correspondentieadres

Enkel in te vullen indien verschillend van het onder 01.01 aangegeven adres.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Land

Telefoon

Telefax

E-mail
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01 . 03 . De aanvrager is: *

Een natuurlijke persoon

Een rechtspersoon Gelieve paragrafen 01.04 en 01.05 in te vullen

01 . 03.01 . gelieve uw nationaliteit aan te geven *

Nationaliteit *

01 . 04 . Indien het een rechtspersoon betreft, gelieve het adres van de zetel of vestiging aan te geven, indien verschillend
van 01.01.

Officieel adres

Postcode

Plaats

Land

01 . 05 . Gelieve de naam en het adres (indien verschillend van 01.01) van de natuurlijke persoon, die een werknemer
van de rechtspersoon is en naar behoren gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, aan te geven (bijv.
directeur van een bedrijf of een vennoot van een firma): *
De natuurlijke persoon behoorlijk gemachtigd om een legaal person te vertegenwoordigen dient de persoon te zijn die legaal aanspraak kan
maken om te handelen in opdracht van de legale persoon en wiens handtekening bindend is voor de legale persoon.

Naam *

Functie

Officieel adres

Postcode

Plaats

Land

Telefoon

E-mail

Voeg een aanvrager toe

02 . Gemachtigde

02 . 01 . Is er een gemachtigde? *

Voor aanvragers die geen  woonplaats, zetel noch vestiging binnen het  grondgebied van de Europese Unie hebben, is een gemachtigde met
een woonplaats, zetel of vestiging binnen het grondgebied van de Europese Unie verplicht.

Ja

Nee

Page 2/11

https://applyfor.plantvarieties.eu/api.ocvv/oa/questionnaire/pdf?language=NL&confidential=0&blankForm=1&questionnaireId=12698&group=21


Kweekaanduiding:

02 . 02 . Indien een gemachtigde is aangewezen, gelieve hun na(a)m(en) en adres aan te geven en de van toepassing
zijnde ondertekende volmacht (zie instructies) bij te voegen: *
Indien het een natuurlijke persoon betreft, gelieve volgende gegevens te vermelden:

CBP klantnummer

Naam *

Officieel adres *

Postcode *

Plaats *

Land *

Telefoon

Telefax

E-mail

02 . 03 . Correspondentieadres waaraan alle briefwisseling gericht moet worden indien verschillend van punt 02.02

Adres

Postcode

Plaats

Land

02 . 04 . De gemachtigde is:

Een natuurlijke persoon

Een rechtspersoon

02 . 05 . Indien het een rechtspersoon betreft, dient u naam en adres (indien verschillend van 02.02) van de natuurlijke
persoon, die een werknemer van deze rechtspersoon is en welke geautoriseerd is en die naar behoren gemachtigd is om
de rechtspersoon te vertegenwoordigen te vermelden:

Naam

Functie

Telefoon

Telefax

E-mail

02 . 06 . Aanwijzing van een gemachtigde

Gelieve een gescande versie  (bij voorkeur in PDF formaat) van het formulier "Aanwijzing van een gemachtigde", door de aanvrager(s)
ondertekend, toe te voegen. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat originelen niet langer vereist zijn.  In geval van twijfel kan het Bureau U
verzoeken om het origineel op papier, of om een gewaarmerkte kopie ervan, post op te sturen.

03 . Botanisch geslacht *

03 . 01 . Latijnse naam van het geslacht, soort of ondersoort waartoe het ras behoort *

Botanisch geslacht *
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03 . 02 . Gangbare naam van het gewas

Gelieve te vermelden

04 . Aanduiding van het ras *

04 . 01 . Voorlopige aanduiding (kweekaanduiding) van het ras *

Er dient een bevestiging te zijn van de kweekaanduiding in verschillende registers: dezelfde kweekaanduiding dient bij alle officiële procedures
gebruikt te worden.

Kweekaanduiding:  *

04 . 02 . Voorstel voor een rasbenaming in

Het is niet nodig om een kopie van het formulier « Voorstel voor een rasbenaming » bij te voegen.

Rasbenaming

04 . 03 . Een rasbenaming kan worden ingediend in de vorm van een "Verzonnen Naam" of een "CODE". *

Rasbenamingen kunnen ofwel Verzonnen Namen (één of meerdere uitspreekbare woorden, waarvan de beginletter met een hoofletter wordt
geschreven) ofwel CODES zijn (2 tot 10 karakters, ofwel een mengeling van cijfers en hoofdletters ofwel enkel hoofdletters; blanco spaties
worden niet als een karakter beschouwd).

Verzonnen Naam

CODE

04 . 04 . Andere aanduiding(en) van het ras, zoals handelsnaam, …, indien van toepassing

Andere aanduiding(en)

05 . Kweker(s) *

05 . 01 . De oorspronkelijke kweker(s) is(zijn) *

de aanvrager(s)de aanvrager(s)

de volgende perso(o)n(en)

Page 4/11



Kweekaanduiding:

05 . 02 . Na(a)m(en) en adres(sen) *

CBP klantnummer

Naam *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Land *

Telefoon

Telefax

E-mail

05 . 03 . Indien de oorspronkelijke kweker(s) niet de aanvrager(s) is(zijn), hoe is het ras overgegaan naar de aanvrager
(s)

overeenkomst tot eigendomsoverdrachtovereenkomst tot eigendomsoverdracht

successie

arbeidsovereenkomstarbeidsovereenkomst Gelieve de van toepassing zijnde beschikkingen van het nationale recht te
citeren

op andere wijze Gelieve te specifiëren

05 . 04 . Documenten aangaande eigendomsoverdracht (indien aanvrager en kweker verschillende personen zijn) *

Indien de aanvrager en de oorspronkelijke kweker verschillende personen zijn, dient U het vereiste document, waarin de rechtsoverdracht
gespecificeerd wordt, toe te voegen. Dit kan worden ingediend als een electronische kopie van het origineel. Wij vestigen uw aandacht op het
feit dat originelen niet langer vereist zijn. In geval van twijfel kan het Bureau om het origineel in papier, of om een gewaarmerkte kopie ervan,
vragen.

05 . 05 . Geografische herkomst van het ras *

Het land waar het ras veredeld of gevonden en
ontwikkeld werd: *
De regio waar het ras veredeld of gevonden en
ontwikkeld werd:

Voeg een kweker toe
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06 . Gegevens met betrekking tot alle andere aanvragen tot verlening van kwekersrecht of inschrijving in de nationale
rassenlijstingediend voor dit ras in een EU-lidstaat of buiten de EU

06 . 01 . Er werden andere aanvragen met betrekking tot dit ras ingediend *

Indien het onderwerp van uw aanvraag een ouderlijn van een landbouwsoort betreft, waarvoor geen eerdere aanvraag onder zijn eigen rechten
is ingediend, maar dat deel heeft genomen aan een DUS-onderzoek in het kader van de DUS-test van een hybride ras waarbij het betrokken
is, gelieve “neen” aan te tikken en de relevante informatie onder punt 09.02 mee te delen.

Ja, gelieve de tabel hieronder in te vullen

Nee

06 . 02 . Gelieve een keuze te maken *

Procedure Indieningsdatum Land Autoriteit Aanvraagnummer Stadium Rasbenaming Kweekaanduiding:

07 . Voorrangsrecht

Gelieve dit deel blanco te laten, indien U geen "voorrang" eist, gebaseerd op een eerdere aanvraag tot verlening
van  eigendomsrecht met betrekking tot dezelfde aanvrager (of zijn rechtsvoorganger)  van dit ras.

07 . 01 . Wordt er aanspraak gemaakt op het recht van voorrang? *

Ja

Nee

07 . 02 . Er wordt aanspraak gemaakt op het recht van voorrang op grond van de eerste aanvraag voor een eigendomsrecht,
ingediend *

in (land)  *

op (datum aanvraag)  *

door (naam aanvrager) *

onder de benaming *

07 . 03 . Documenten voor voorrangsrecht

Een door de bevoegde overheid gecertifieerde kopie van de eerste aanvraag dient binnen de drie maanden na de aanvraagdatum door het CBP
te worden ontvangen. U mag een digitale kopie naar cpvo@cpvo.europa.eu verzenden.
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08 . Is het ras verkocht of anderszins geëxploiteerd? *

Wij wijzen u op het feit dat als u de verklaring van afstand doen later wijzigt, u door  het Bureau gevraagd kan worden om alle
relevante informatie en documenten voor te leggen.

08 . 01.01 . Binnen het grondgebied van de Europese Unie *

Ja

Nee

08 . 01.02 . Indien ja, gelieve de datum en het land, waar(op) het ras voor het eerst is afgestaan en de aanduiding
waaronder dit is geschied aan te geven *

Datum *

Land *

Rasbenaming *

08 . 02.01 . Buiten het grondgebied van de Europese Unie *

Ja

Nee

08 . 02.02 . Indien ja, gelieve de datum en het land, waar(op) het ras voor het eerst is afgestaan en de aanduiding
waaronder dit is geschied aan te geven *

Datum *

Land *

Rasbenaming *

08 . 03 . Is het ras afgestaan onder andere omstandigheden dan de door de kweker  verklaarde  omstandigheden, of met
toestemming van de kweker? *

Ja Bijzonderheden aangeven

Nee
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09 . Technische onderzoek van het ras *

Indien het onderwerp van uw aanvraag een ouderlijn van een landbouwsoort betreft, waarvoor geen eerdere aanvraag onder
zijn eigen rechten is ingediend, maar dat deel heeft genomen aan een DUS-onderzoek in het kader van de DUS-test van een
hybride ras waarbij het betrokken is, gelieve onder 09.01 “werd nog niet uitgevoerd” aan te tikken en de relevante informatie
betreffende het onderzoek van de ouderlijn in de tabel onder 09.02 nauwkeurig te omschrijven.

09 . 01 . Een technisch onderzoek voor officiële doeleinden *

werd al uitgevoerd in (land):

wordt op dit ogenblik uitgevoerd in (land):

is nog niet gestart

09 . 02 . Alleen voor landbouwsoorten: voor een ouderlijn, waarvoor geen eerdere aanvraag onder zijn eigen rechten is
ingediend: gelieve onderstaande tabel in te vullen:

(deze vraag kan eventueel als vertrouwelijk worden behandeld)

Stadium van de DUS-test Land Datum hybride toepassing Rasbenaming van het hybride ras
waarin de ouderlijn betrokken is

10 . Taal

10 . 01 . Indien een communautair kwekersrecht wordt verleend, wordt het certificaat verstrekt in de taal waarin de
aanvraag is ingediend, tenzij hieronder de wens te kennen is gegeven om het certificaat in de volgende officiële EU-taal
te verstrekken

Taal

10 . 02 . Gelieve de taal aan te geven waarin u voor de procedure met het Bureau wenst te communiceren:

Taal
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11 . Aanvraagrecht

11 . 01 . Informatie met betrekking tot de betaling

Het Aanvraagrecht moet op de bankrekening van het Bureau overgemaakt worden:
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
IBAN International Bank Account Number: FR76 1790 6000 3215 8665 4800 044
Bank Identification Code / SWIFT : AGRIFRPP 879
De betaling moet vooraf of de dag waarop de aanvraag ingediend is uitgevoerd worden.
Wij vestigen er uw aandacht op dat u naast een automatische ontvangstbevestiging van uw elektronische aanvraag een betalingsverzoek zult
ontvangen.
Nadat u de formele ontvangstbevestiging heeft gekregen, zal een formele debetnota op het client extranet beschikbaar zijn. Wij wijzen u erop
dat het Bureau geen definitieve aanvraagdatum zal toekennen, indien de betaling de bankrekening van het CBP niet bereikt heeft of,  indien
de betaling door onvolledige informatie niet geïdentificeerd kon worden. Voorts zal de aanvraag niet in het officiële CBP Mededelingenblad
kunnen worden gepubliceerd .
Derhalve vragen wij u om uw betalingsbewijs toe te voegen en/ of om ons een e-mail naar CpvoBank@cpvo.europa.eu met volgende informatie
te zenden:
Datum van betaling, naam van de maatschappij, totaal overgeschreven bedrag met alle nuttige referenties.
Alle onder punt 11.01 Aanvraagrecht bijgevoegde documenten zullen vertrouwelijk behandeld worden.

11 . 02 . Inkooporder nummer of andere financiële referentie

Het Bureau kan een inkooporder nummer of een andere financiële referentie verwerken.

Wij vestigen u aandacht erop dat deze referentie op
alle nota’s van deze aanvraag zal vermeld worden.

12 . Bijgevoegd(e) document(en)

12 . 01 . De volgende formulieren of documenten werden aan deze aanvraag toegevoegd

13 . Algemene opmerking

13 . 01 . Vermeld hieronder eventuele aanvullende opmerkingen met betrekking tot deze aanvraag.

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.

Uw opmerkingen
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Bijgevoegd(e) document(en)

De hierna volgende formulieren of documenten werden aan deze aanvraag toegevoegd: gelieve de relevante vakjes aan te
kruisen

Aanvraagformulier, vertrouwelijk gedeelte (enkel origineel)

Technische vragenlijst (enkel origineel)

Technische vragenlijst, vertrouwelijk deel (enkel origineel)

Formulier voor het aanwijzen van een gemachtigde

Bewijs inzake rechthebbende om een aanvraag in te dienen

Voorrangsrecht (gewaarmerkt afschrift van de eerste aanvraag)

Specificatie van betaling

Foto’s (voor fruit en sierplanten)

Kopie van het van belang zijnde afschrift van de goedkeuring voor toelating (voor GGO’s)

Overige: gelieve te specificeren

Opmerking
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VERKLARINGEN *

• Hierbij verzoek(en) ik (wij) om verlening van een communautair kwekersrecht.

• Hierbij wordt machtiging gegeven aan het Communautair Bureau voor Plantenrassen om met onderzoeksbureau's en
andere bevoegde instanties alle nodige inlichtingen en materiaal uit te wisselen die betrekking hebben op het ras,
mits de rechten van de aanvrager zijn gewaarborgd.

• Hierbij verkla(a)r(en) ik (wij) dat geen andere persoon of personen dan degenen die in deze aanvraag zijn vermeld,
betrokken is (zijn) geweest bij het kweken of de ontdekking en de ontwikkeling van het ras.

• Hierbij verkla(a)r(en) ik (wij) dat, voor zover (mij) ons bekend, alle inlichtingen die nodig zijn voor het onderzoek van
de aanvraag die op dit formulier en de bijlagen zijn gegeven, volledig zijn en naar waarheid zijn opgemaakt.

Plaats

Datum

Naam

Handtekening

Ik(Wij) aanvaard(en) om alle communicatie elektronisch te ontvangen
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