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ONZE MISSIE: 
HET STIMULEREN VAN INNOVATIE 
DOOR HET BESCHERMEN  
VAN NIEUWE PLANTENRASSEN

Het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO), operationeel sinds 1995, is het 

agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van een 

beschermingsregeling voor plantenrassen. Sinds 1997 is de zetel van het Bureau gevestigd 

in Angers (Frankrijk).

Net als bij handelsmerken en octrooien, vormt het beschermen van onderzoek en 

creativiteit op het gebied van plantenrassen een strategische activiteit. Kwekers moeten 

investeren in het creëren van nieuwe rassen die voldoen aan de normen van de markt.

De missie van het CPVO is het stimuleren van innovatie van plantenrassen door middel van 

hoog kwalitatieve behandeling van aanvragen voor communautair kwekersrecht tegen 

redelijke kosten waarbij ondersteuning wordt geboden bij de uitoefening van deze 

rechten in het belang van de houders van het recht.

EEN OPLOSSING EN STIMULANS  
VOOR HET VERKRIJGEN  
VAN KWEKERSRECHTEN

De beschermingsregeling van de Europese Gemeenschappen voor plantenrassen, 

gebaseerd op de beginselen van de akte van 1991 van het UPOV-Verdrag (Internationale 

Unie tot bescherming van kweekproducten), draagt bij aan de ontwikkeling van de land- 

en tuinbouw. Door innovatie en onderzoek te stimuleren bevordert het communautaire 

systeem de ontwikkeling van nieuwe rassen op de markt en vormt een waarborg voor 

producenten en consumenten.

Kwekers kunnen genoegen nemen met het leveren producten die reeds bestaan. Het is 

daarom een uitdaging voor hun nieuwe rassen te creëren die voldoen aan nieuwe kwaliteits-, 

milieu-, resistentie- en productie criteria. Het communautaire kwekersrechtsysteem bevat het 

principe van ‘breeders’ exemption’, vrij gebruik van beschermde rassen voor de ontwikkeling 

en exploitatie van nieuwe plantenrassen.

De communautaire beschermingsregeling voor kweekproducten vormt een concrete 

reactie op al deze vereisten; de regeling biedt een intellectueel eigendomsrecht voor 

nieuwe plantenrassen dat geldig is in de gehele Europese Unie (met 500 miljoen inwoners). 

Vóór 1995 moest een kweker die een nieuw ras wilde beschermen in de gehele Europese 

Unie in elke lidstaat een afzonderlijke aanvraag indienen.



Bescherming van nieuwe plantenrassen in Europa • www.cpvo.europa.eu

Aanvragen per gewasgroep 

Siergewassen 
Landbouwgewassen 

Fruitgewassen 
Groentengewassen 

± 60 %

± 20 %

± 10 %

± 10 %

DE MEEST UITGEBREIDE 
BESCHERMINGSREGELING VOOR 
PLANTENRASSEN TER WERELD

De bescherming van plantenrassen betreft een specifieke vorm van industrieel eigendomsrecht 

die in verschillende landen ter wereld wordt toegepast. Het dient om de creatie van nieuwe 

variëteiten aan te moedigen en te bevorderen en om de kwaliteit van de producten ten behoeve 

van de consumenten te verbeteren.

De communautaire beschermingsregeling, zoals uitgevoerd door het CPVO geeft een hoge 

toegevoegde waarde waarbij kwekers hun investering kunnen terugverdienen, binnen de 

gehele Europese Unie. Voor alle plantkundige taxonomische gewassen kan bescherming 

worden aangevraagd.

Tot op heden betrof het grootste deel van de aanvragen siergewassen (ongeveer 60 %), 

gevolgd door landbouwgewassen (± 20 %) en fruit- en groentengewassen (± 20 %).

Jaarlijks worden meer dan 2 800 aanvragen onderzocht, dit aantal maakt het wereldwijd tot 

het grootste systeem op dit gebied.

De aanvragen zijn voornamelijk afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie. Bijna 20 % 

van de aanvragen is afkomstig uit landen van buiten de Europese Unie.
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BELANGRIJKSTE STAPPEN  
BIJ VAN PLANTENRASSEN

Bescherming van een nieuw ras houdt in dat exclusieve rechten aan de exploitatie van het 

ras worden toegekend. Het beschermingssysteem is technisch en juridisch gecompliceerd, 

maar de aanvraagprocedure is eenvoudig. Volg de aanwijzingen!

Een vrijwillige aanpak
 

Wie kan een aanvraag indienen?
Iedere persoon of onderneming kan een aanvraag indienen. Personen of ondernemingen 

uit een land dat niet tot de lidstaten van de EU behoort moeten een in de EU gevestigde 

vertegenwoordiger aanwijzen.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?
Een aanvraag voor een kwekersrecht kan rechtstreeks worden ingediend bij het CPVO in 

een van de talen van de Europese Unie. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de web-

site van het CPVO: www.cpvo.europa.eu

Een procedure die creativiteit respecteert
 

Verificatie van de aanvraag
Allereerst controleert het CPVO of de aanvraag volledig en ontvankelijk is. Het Bureau onderzoekt 

of het ras daadwerkelijk nieuw is. Indien er geen formele bezwaren te vinden zijn voor het 

verlenen van communautaire bescherming, treft het CPVO de nodige maatregelen voor een 

technisch onderzoek van het kandidaat-ras.

Technisch onderzoek
Dit onderzoek dient om na te gaan of aan de criteria van onderscheidbaarheid, 

homogeniteit en bestendigheid (DUS) wordt voldaan. Het is van cruciaal belang dat het 

kandidaat-ras aan deze drie voorwaarden voldoet. 

   Onderscheidbaarheid
  Het ras moet duidelijk te onderscheiden zijn van ieder ander ras waarvan het bestaan 

algemeen bekend is op de datum van indiening van de aanvraag. 

   Homogeniteit
 Het ras wordt als “homogeen” beschouwd indien het homogeen is in de uitingsvorm van  

 de relevante eigenschappen.

  Bestendigheid
 Het ras is “bestendig” indien het onveranderd blijft na achtereenvolgende vermeerderingen.

Alle technische onderzoeken worden toevertrouwd aan bevoegde instanties. Ze 

worden uitgevoerd overeenkomstig protocollen van het CPVO en gecontroleerd door 

technische deskundigen. Dienovereenkomstig worden kandidaat-rassen vergeleken 

met bestaande rassen van dezelfde soort.

Aanpak

Procedure
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Aanduiding

Bescherming Communautaire regeling

Een communautair kwekersrecht kan niet gecombineerd worden met een nationaal 

kwekersrecht of met een octrooi. Tijdens de geldigheidsduur van het communautaire 

kwekersrecht kunnen geen rechten worden ontleend aan nationale bescherming of een 

eerder toegekend octrooi.

Een aanduiding met een Europese dimensie

Rasbenaming
Naast de technische vereisten waaraan een ras moet voldoen, moet een ras een 

rasbenaming hebben die door de aanvrager wordt voorgesteld in de vorm van een code 

of een “fantasienaam”. Om goedgekeurd te kunnen worden moet een rasbenaming aan 

verschillende voorwaarden voldoen; het ras moet duidelijk te identificeren zijn en 

verschillen van de naam van een bestaand ras van dezelfde botanische soort of een 

hieraan gerelateerd ras.

Toekenning Communautair kwekersrecht
Indien de bevindingen van het technische onderzoek overtuigend zijn en aan alle andere 

voorwaarden is voldaan verleent het CPVO een communautair kwekersrecht. Het CPVO 

verstrekt de houder hiertoe een certificaat en een kopie van de officiële rasbeschrijving van 

het beschermde ras.

Beschermingsduur
Communautaire bescherming wordt in het algemeen toegekend voor 25 jaar; voor 

wijnstokken, aardappelen en bomen geldt een periode van 30 jaar.
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Het CPVO is een communautair orgaan met rechtspersoonlijkheid dat wordt gefinancierd 

door eigen inkomsten. Het Bureau int rechten voor de activiteiten die het jaarlijks uitvoert. 

Het CPVO staat onder toezicht van een Raad van Bestuur, die de algemene richtsnoeren 

vaststelt, controle uitoefent over de activiteiten, de begroting goedkeurt en toezicht 

houdt op de boekhouding.

De leiding van het CPVO berust bij de voorzitter die wordt bijgestaan door de vice-

voorzitter. Zowel de voorzitter als de vice-voorzitter worden benoemd door de Raad van 

de Europese Unie. Momenteel zijn bij het CPVO ongeveer 46 personen werkzaam van 

verschillende EU-nationaliteiten, die in drie afzonderlijke afdelingen en ondersteunende 

diensten, inclusief een onafhankelijk kwaliteitscontrole team, werken. 

Binnen het CPVO is een Kamer van beroep ingesteld die uit onafhankelijke leden bestaat 

(een voorzitter die is benoemd door de Raad van de Europese Unie en twee leden). De 

Kamer is bevoegd te beslissen over het beroep tegen beslissingen van het CPVO. Het 

cassatieberoep tegen beslissingen van de Kamer van beroep kan ingesteld worden bij het 

Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

EUROPEES AGENTSCHAP DAT TEGEMOET KOMT AAN  
DE UITDAGINGEN VAN DE KWEKERIJSECTOR

Voorzitter

Vice
Voorzitter

Administratieve
en Financiële

Afdeling
Technische

Afdeling
Onder-

steunende 
Diensten

Kwaliteits-
controle
Dienst

Raad van
Bestuur

Raad van
Beroep



De website van het Communautair Bureau voor 

Plantenrassen (CPVO), die regelmatig geactualiseerd 

wordt, geeft nadere informatie over alle activiteiten 

van het Bureau. De informatie en de formulieren om 

een aanvraag voor een kwekersrecht in te kunnen 

dienen zijn hier ook te vinden. Bovendien is een 

volledig overzicht beschikbaar met alle aanvragen en 

de geldige kwekersrechten in het kader van het 

communautaire systeem. Het CPVO publiceert iedere 

twee maanden een digitaal Mededelingenblad dat 

met name informatie bevat over ontvangen aanvragen, 

toegekende bescherming en besluiten van het CPVO. 

Tevens publiceert het Bureau een jaarverslag waarin 

alle beschermde rassen worden vermeld.

ALLES OVER HET CPVO: WWW.CPVO.EUROPA.EU
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Служба на Общността за сортовете растения

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

Odrůdový úřad Společenství

EF-Sortsmyndigheden

Gemeinschaftliches Sortenamt

Ühenduse Sordiamet

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Пοικιλιών 

Community Plant Variety Office

Office communautaire des variétés végétales

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Kopienas Augu šķirņu birojs 

Bendrijos augalų veislių tarnyba

Közösségi Növényfatja-hivatal

 L-Uffiċju Komunitarju dwar il-Varjetajiet tal-Pjanti

Communautair Bureau voor plantenrassen

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian

Instituto Comunitário das Variedades Vegetais

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Yhteisön kasvilajikevirasto

Gemenskapens växtsortsmyndighet




