
 

 

OVERDRACHT - RECHTSGELDIGHEID 
 
 
 
Gelieve te noteren dat: 
 

1. er bestaat geen officieel formulier voor overdracht; 
2. het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP) respecteert de contractuele wensen van de 

betrokken partijen en heeft een “laissez-faire” aanpak; 
3. het Bureau wil niemand ertoe bewegen om zijn rechten af te staan. 

 
Houdt u er rekening mee dat er drie vormen van overdracht bestaan: 
 

1. overdracht van het recht op het indienen van een aanvraag voor een communautair kwekersrecht  
en het verkrijgen van de intellectuele-eigendomsrechten voor het betreffende ras; 

2. overdracht van de Communautaire  aanvraag; 
3. overdracht van het geregistreerde Communautaire  recht. 

 
De vereiste akte van overdracht bestaat uit elke daad van vervreemding van een recht door de houder ervan, 
bijvoorbeeld een contract, een akte van overdracht, een brief, een testament, of elk ander document dat 
dient ter overdracht van een recht van zijn rechtmatige eigenaar naar een andere partij. 
 
De akte van overdracht wordt enkel als rechtsgeldig beschouwd, indien het desbetreffende document de 
volgende elementen bevat:  
 

1. De naam van de overdrager (oorspronkelijke eigenaar) en van de rechtverkrijgende (nieuwe 
eigenaar). Vermeld in geval van een rechtspersoon (bijv. een onderneming) ook de naam van 
de natuurlijke persoon die wettelijk bevoegd is het bedrijf te vertegenwoordigen. Die informatie 
laat het Bureau toe om de geldigheid van de handtekening(en) zoals vermeld op het document 
te kunnen verifiëren;  

2. de kwekersreferentie of de benaming van het plantenras; 
3. het botanisch geslacht van het plantenras;  
4. het betreffende grondgebied, namelijk waarop de titel geldig is (de Europese Unie); 
5. een duidelijke beschrijving van de overdracht van hetzij het recht op het indienen van een 

aanvraag voor een kwekersrecht, hetzij het kwekersrecht zelf, indien het een reeds verleend 
recht betreft. Een gewone licentie kan in dit verband niet als een rechtsgeldige overdracht 
worden beschouwd, aangezien het toelaat om van een zeker recht te genieten, zonder enige 
overdracht van eigendom;  

6. de akte van overdracht dient te worden gedateerd;  
7. Indien de kweker een bediende is, dan zal de aanspraak op Communautair kwekersrecht 

worden bepaald overeenkomstig de nationale wetten, die van toepassing zijn op de relatie van 
tewerkstelling binnen het kader waarin het ras werd gekweekt, of ontdekt en zoals vermeld 
onder artikel 11.4 van Verordening (EU) 2100/94 van de Raad. Met het oog hierop dient de 
relevante nationale wet die van toepassing is juist te worden aangehaald. 

8. Een digitale kopie van het relevante document volstaat. Het origineel of een gecertifieerde kopie 
van de overdracht zal echter worden geëist in geval van twijfel; 

9. Verder dient het overdrachtsformulier door beide partijen ondertekend te zijn indien de 
overdracht plaatsvindt tijdens de aanvraagprocedure of nadat een recht is verleend (artikelen 23 
en 26 van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het 
communautaire kwekersrecht). Vindt de overdracht plaats voordat bij het CBP een aanvraag is 
ingediend, dan dient ondertekening door beide partijen te geschieden, indien de toepasselijke 
nationale wetgeving dat vereist. Ondertekening door beide partijen is in alle gevallen wenselijk.  

 
Voor bijkomende informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met het Bureau.  
 
 
Nadège Grantham  
Registrar 


