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Betaling van rechten en toeslagen via een bij het Bureau
aangehouden rekening courant in EURO

De raad van bestuur van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (het “Bureau”)
stelt uit hoofde van zijn bevoegdheden overeenkomstig artikel 36, lid 1, sub d, van
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad (de “Basisverordening”) juncto artikelen 3,
lid 2, en 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie (de “Verordening
inzake te betalen rechten”) de navolgende voorschriften inzake de werkmethoden van het
Bureau vast.

Inleiding

1. De betaling van de rechten en toeslagen door middel van betaling op een bij het
Bureau aangehouden rekening in EURO is door de voorzitter van het Bureau
gefiatteerd en geschiedt overeenkomstig deze voorschriften inzake werkmethoden.

Gemachtigden

2. Bij het Bureau mag een rekening worden aangehouden door –

(a) een natuurlijke of rechtspersoon die bevoegd is een communautair
kwekersrecht aan te vragen dan wel hiervan houder te zijn; en

(b) een vertegenwoordiger voor de procedure overeenkomstig artikel 82 van de
Basisverordening.

Opening en sluiting van de rekening

3. - (1) De aanvrager van bovengenoemde rekening vult een hem door het Bureau
verstrekt contract in en stuurt dit vervolgens ondertekend naar het Bureau terug.
Hij stemt hiermee in met de in het contract vervatte voorwaarden en geeft het
Bureau toestemming om de rekening te debiteren voor de in onderstaande
paragraaf 4 genoemde doelen.

(2)  Indien het Bureau besluit een overeenkomst aan te gaan met een aanvrager
ondertekent de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van het Bureau eveneens
het contract met vermelding van het rekeningnummer. De aanvrager ontvangt
per aangetekend schrijven een afschrift hiervan.

(3)  De eerste storting bedraagt ten minste EURO 5000. Na ontvangst van dit bedrag
beschouwt het Bureau de rekening als geopend voor gebruik overeenkomstig
onderstaande paragraaf 4.

(4)  De rekening wordt uitsluitend aangehouden in EURO, in de officiële
vestigingsplaats van het Bureau te Angers, Frankrijk.
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(5)  De rekening wordt als gesloten beschouwd aan het eind van de tiende werkdag te
tellen vanaf de dag dat het Bureau van de rekeninghouder een schriftelijk
verzoek hiertoe heeft ontvangen dat het Bureau per aangetekende post is
toegezonden. Vanaf dat moment mogen geen transacties meer via de rekening
lopen.

(6)  Onverminderd het bepaalde in onderstaande paragraaf 6, sub 2, mag het Bureau
met een opzegtermijn van drie maanden de rekening opheffen. Het saldo van de
rekening wordt aan de rekeninghouder terugbetaald.

(7)  Bij sluiting van de rekening overeenkomstig subparagraaf 5 of 6 wordt het saldo
van de rekening aan de houder terugbetaald.

Gebruik

4. - (1)  Krachtens subparagraaf 2 mag het Bureau de rekening debiteren voor betalingen
van aan het Bureau verschuldigde rechten en toeslagen krachtens of
overeenkomstig de Verordening inzake te betalen rechten, nadat het contract is
ondertekend en de rekening overeenkomstig bovengenoemde paragraaf 3, sub 1
en 3, als geopend wordt beschouwd.

(2)  Het Bureau neemt geen geld van de rekening op indien de rekeninghouder in een
specifiek geval schriftelijk opdracht heeft gegeven geen betalingen via deze
rekening te verrichten; dergelijke opdrachten moeten per aangetekend schrijven
worden verstuurd en bij het Bureau binnenkomen uiterlijk één week voor de
datum waarop de rekening overeenkomstig onderstaande paragraaf 5, lid 2, zou
worden gedebiteerd voor betaling van het betreffende recht.

(3) De rekeninghouder draagt alle bankkosten met betrekking tot stortingen in
verband met de bij het Bureau aangehouden rekening.

(4)  Het op te nemen bedrag is het in EURO uitgedrukte bedrag voor het recht of de
toeslag in kwestie overeenkomstig de tarieven die gelden op het moment dat de
betaling wordt geacht te zijn verricht.

Relevante data

5. - (1) Een storting wordt geacht te zijn ontvangen op de dag dat de overdracht
ingevoerd is in de “Rekeningen courant” van het Bureau.

(2) Een bij het Bureau aangehouden rekening wordt op de volgende wijze ter
betaling van een recht of toeslag gedebiteerd -

(a) het aanvraagrecht – op de datum dat de aanvraag door het Bureau is
geregistreerd;
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(b) het technisch-onderzoeksrecht – voor de eerste teeltperiode op de
sluitingsdatum voor ontvangst van het materiaal en voor alle volgende
teeltperioden één maand voor het begin van de teeltperiode;

(c) het jaarlijks recht – ieder jaar op de laatste dag van de kalendermaand die
volgt op de kalendermaand waarin het recht werd verleend;

(d) het beroepsrecht – een derde deel op de datum waarop het beroepschrift bij
het Bureau binnenkomt en het resterende twee derde deel één maand nadat
de zaak aan de Kamer van Beroep is voorgelegd;

(e) het recht voor de behandeling van specifieke verzoeken – op de datum van
ontvangst van het desbetreffende verzoek;

(f) het recht voor “overname ” van een technisch onderzoeksverslag – op de
uiterste in de factuur gespecificeerde betalingsdatum;

(g) enig ander door de voorzitter van het Bureau vastgesteld recht – op de
datum van ontvangst van het verzoek voor de ambtsverrichting waarvoor
het recht verschuldigd is; en

(h) toeslagen – één maand na de dag waarop het Bureau het betalingsverzoek
uitbrengt.

(3) De betaling van een van deze rechten of toeslagen wordt geacht te zijn
ontvangen door het Bureau op de datum waarop de rekening is gedebiteerd.

Onvoldoende fondsen

6. – (1) Indien er op de datum waarop een recht of toeslag betaald moet worden
onvoldoende fondsen op de rekening beschikbaar zijn om de betaling te
verrichten vordert het Bureau het bedrag volgens de procedure die gebruikelijk
is wanneer er geen rekening bij het Bureau is aangehouden.

(2)  Indien er meer dan één maal onvoldoende fondsen op de rekening beschikbaar
zijn, kan het Bureau de rekening onverwijld opheffen.

Rekeningoverzicht

7. De rekeninghouder ontvangt ten minste één maal per maand een rekeningoverzicht
van alle verrichte handelingen, mits in de desbetreffende periode ten minste één
handeling is verricht. De rekeninghouder kan het Bureau binnen 14 dagen na
ontvangst van het overzicht op de hoogte brengen van naar zijn mening gemaakte
fouten. Het Bureau zal de rekening controleren en alle noodzakelijke rectificaties
uitvoeren, en wel met terugwerkende kracht tot de datum waarop de betaling werd
verricht.

Publicatie

8. Deze voorschriften worden in het Mededelingenblad van het Bureau gepubliceerd.
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Verdere tenuitvoerlegging

9. De voorzitter van het Bureau kan interne administratieve instructies vaststellen ter
vergemakkelijking van de verschillende verrichtingen die verband houden met de
Rekeningen courant.

Angers, 29 september 1999

Louis VAN EYLEN
Voorzitter van de raad van bestuur


