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Kwekersrecht

Met het kwekersrecht beschermt u als kweker uw teeltmateriaal zoals stekken, bollen en zaden van

bepaalde rassen. U voorkomt zo dat anderen de vruchten plukken van uw inspanningen om een nieuw ras

te ontwikkelen. Het kwekersrecht is een uitsluitend recht en is maximaal vijfentwintig tot dertig jaar

geldig.

Eisen: nieuw,
onderscheidbaar, homogeen en
bestendig   
 

Voordat u kwekersrecht krijgt, moet

uw ras voldoen aan vijf eisen.

Allereerst moet het ras nieuw zijn

(niet langer dan één jaar in

commercieel gebruik). Ten tweede

moet het ras onderscheidend zijn,

oftewel afwijkend van eerdere

rassen. Ten derde moet het ras

homogeen zijn. Dat betekent dat

planten van uw ras niet te veel

mogen afwijken van andere planten

van dat ras. Als vierde moet uw ras

bestendig zijn; de specifieke

eigenschappen van de plant moeten

in opeenvolgende generaties

behouden blijven. Tot slot stelt u als

kweker een naam voor, die door de

kwekersrechtverlenende instantie

moet worden goedgekeurd.

Aanvragen van kwekersrecht
 

Wilt u kwekersrecht krijgen voor een

ras, dan dient een

kwekersrechtdeskundige een

aanvraag in bij de

kwekersrechtinstantie. In Nederland

is dat de Raad voor de Plantenrassen

te Roelofarendsveen. De

kwekersrechtdeskundige zorgt dan

onder andere voor een technische

omschrijving van het ras, de

herkomst en een naam. Daarnaast

geeft hij aan of er eventuele

aanvraagprocedures in andere

landen lopen. Na uw aanvraag wordt

onderzoek gedaan in relevante

registers en volgt er een

beproevingsopplanting, waaruit de

onderscheidbaarheid, homogeniteit

en bestendigheid van het nieuwe ras

worden onderzocht. Voldoet uw ras

aan alle eisen en is de naam

goedgekeurd, dan wordt het ras in

het nationale rassenregister

opgenomen. Deze

aanvraagprocedure duurt ongeveer

één tot zes jaar.

 

U kunt uw ras ook in heel Europa

laten beschermen. Hiervoor dient u

een aanvraag in voor alle lidstaten

van de Europese Unie bij het

Communautair Bureau voor

Plantenrassen in Frankrijk.

Prioriteitsrecht
 

Als u een aanvraag voor

kwekersrecht indient, krijgt u

prioriteitsrecht voor één jaar. Dat

betekent dat indien u binnen dit jaar

een aanvraag doet in het

buitenland, de indieningsdatum van

uw Nederlands kwekersrecht geldt. U

krijgt zo als (toekomstige)

kwekersrechthouder als eerste

bescherming van het ras. Heeft

u eenmaal het kwekersrecht

verkregen, dan kunt u ook derden

tegen betaling het recht geven uw

ras te produceren, verkopen of

kweken. Dit kan door middel van

een licentie. Zie voor meer

informatie hierover onze leafl et over

licenties.

 

 

Meer weten? 

 

Voor verdere informatie of een

vrijblijvend gesprek kunt u altijd

contact met ons opnemen.

 

Op alle overeenkomsten die u met AOMB aangaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. (ook

beschikbaar via onze website) AOMB Intellectual property - Professor Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven . T
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