Uitstel: Vragen en Antwoorden (V&A)

De sectie hieronder rond “Veel Gestelde Vragen” handelt over het Besluit tot verlenging
van termijnen en daaraan verbonden zaken. De in deze sectie verstrekte informatie is
onderhevig aan veranderingen en updates afhankelijk van de evaluatie van de Covid-19
situatie door het CBP. Wij raden U daarom aan om deze sectie regelmatig te raadplegen.
De hierna vermelde informatie werd op 27 april 2020 laatst bijgewerkt.

Vraag 1

Uitstel van het technische onderzoek

Indien ik een probleem heb met de inlevering van plantmateriaal binnen de aangegeven tijdslimiet
om plantmateriaal in te leveren, kan de DUS-test dan worden uitgesteld?

Antwoord 1
Ja, maar op verzoek. U dient een geschreven verzoek aan het CBP te sturen voor het einde van de
reguliere inleveringstermijn voor plantmateriaal. U dient het CBP te verzoeken om:
a) een kort uitstel indien U de DUS-test in de huidige teeltperiode wil laten uitvoeren of
b) de test een jaar uit te stellen.
In het geval dat een kort uitstel voor inlevering van plantmateriaal voor een DUS-test reeds werd
aanvaard door het CBP, kan er nog steeds een verzoek tot uitstel van de DUS-test naar de volgende
teeltperiode worden ingediend tot op het einde van het overeengekomen korte uitstel.

Vraag 2

Verlenging om de onderzoeksrechten voor het technisch onderzoek te
betalen

Indien ik erin slaag om op tijd plantmateriaal voor de DUS-test in de huidige teeltperiode in te
leveren, kan ik dan een verlenging van de betalingstermijn voor het technische onderzoek krijgen?
Antwoord 2
U dient te proberen om de onderzoeksrechten te betalen volgens de vervaldatum zoals vermeld op
de door het CBP uitgegeven debitnota. Indien U niet op de vervaldag heeft betaald, betekent het
Besluit betreffende de verlenging van de termijnen dat het Bureau U een herinnering met een
betalingstermijn van 3 maanden om de onderzoeksrechten te betalen zal sturen. Deze maatregel is
van toepassing op alle uitstaande onderzoeksrechten met een vervaldatum tot 21 september 2020.

Vraag 3

Verlenging om de onderzoeksrechten voor het technische onderzoek te
betalen op de vervaldag van de volgende teeltperiode

Wanneer dien ik de onderzoeksrechten voor het technische onderzoek te betalen, indien de
DUS-test werd uitgesteld naar het volgende teeltseizoen?

Antwoord 3
De verplichting om de onderzoeksrechten voor het technische onderzoek te betalen zal worden
uitgesteld tot het volgende teeltseizoen.

Vraag 4

Onderzoeksrechten van toepassing volgend op de nieuwe rechten geldig
vanaf 1 april 2020

Indien de DUS-test wordt uitgesteld, wat zal het bedrag van de onderzoeksrechten zijn wat mij zal
worden aangerekend?

Antwoord 4
Het bedrag van de onderzoeksrechten werd op 1 april 2020 gewijzigd. Het CBP zal het bedrag van
de onderzoeksrechten toepassen in overeenstemming met de aanvraagdatum waarop het
kandidaatras bij het CBP werd ingediend en niet de datum waarop de DUS-test daadwerkelijk
aanvangt.

Vraag 5

Voorrang in het geval dat mijn ras wordt getest een jaar na een ander
niet-onderscheidbaar ras

Indien mijn ras heeft genoten van een uitstel van de DUS-test naar de volgende teeltperiode, welke
garanties heb ik dat een ander erg gelijksoortig ras met een latere aanvraagdatum (“het latere ras”),
maar waarvan de DUS-test aanving in 2020, niet onderscheidbaar van mijn ras (het eerdere ras)
zal worden verklaard?

Antwoord 5
Het CBP heeft reeds een aanpak voor het uitstel van de DUS-test, waarbij de aanvraagdatum van
de kandidaatrassen voorrang krijgt bij het besluit over onderscheidbaarheid. Indien een positief
technisch rapport voor het “latere ras” werd opgesteld, volgende op een DUS-test in 2020 en een
verlening van communautair kwekersrecht zou volgen, dan zal het CBP haar besluit dienen te
herzien.
Beide gelijksoortige rassen zouden in de DUS-test van de volgende teeltperiode (2021) van “het
eerdere ras” dienen te worden gekweekt; indien blijkt dat ze niet onderscheidbaar zijn dan zou het
“eerdere ras” een positief technisch rapport krijgen, terwijl er voor “het latere ras” echter een
negatief technisch rapport zou worden opgesteld. Indien er reeds een communautair kwekersrecht
voor “het latere ras” werd verleend, dan zal de titel nietig verklaard worden.
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Vraag 6

Verlenging om de jaarlijkse rechten voor de handhaving van een titel die
van kracht is te betalen

Zal mijn titel van communautair kwekersrecht worden geannuleerd indien ik de jaarlijkse rechten
niet op tijd voldoe?
Antwoord 6
U dient te proberen om de jaarlijkse rechten te betalen volgens de vervaldatum zoals vermeld op de
door het CBP uitgegeven debitnota. Indien U niet op de vervaldag heeft betaald, betekent het Besluit
betreffende de verlenging van de termijnen dat het Bureau U een herinnering met een
betalingstermijn van 3 maanden om de jaarlijkse rechten te betalen zal sturen. Deze maatregel is
van toepassing op alle uitstaande jaarlijkse rechten met een vervaldatum begrepen tussen 17 maart
en 21 september 2020. Voorbij deze nieuwe uiterste datum kan het Bureau voor elke titel van
bescherming die nog een openstaand jaarlijks recht heeft de procedure tot vervallenverklaring
starten.

Vraag 7

Verlenging voor andere uiterste datums ingesteld door het CBP

Afgezien van onderzoeksrechten en jaarlijkse rechten, kan ik een verlenging voor andere uitertste
datums ingesteld door het CBP m.b.t. andere lopende procedures (aanvragen, beroepen, …) krijgen?
Antwoord 7
Neen. Het eerdere Besluit van 26 maart 2020 zoals gewijzigd op 6 april 2020 werd genomen met de
bedoeling om termijnen die tussen 17 maart 2020 en 3 mei 2020 inbegrepen kwamen te vervallen
te verlengen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Aangezien de belanghebbenden van
het CBP hun werkwijzen aan de huidige context hebben kunnen aanpassen werd het niet nodig
geacht om termijnen verder te verlengen naar andere procedures voorbij 4 mei 2020.
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