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Betreft : Informatiebrief ter attentie van de indieners van aanvragen voor 
kwekersrechten en hun vertegenwoordigers, wat betreft de 
hervorming van het Belgische systeem van 
kwekersrechtbescherming na de inwerkingtreding van titel 3 van 
Boek XI van het Wetboek van economisch recht 

Mevrouw, Mijnheer, 

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom wenst u ervan op de hoogte te 
brengen, dat op 1 juli 2015 de nieuwe kwekersrechtwetgeving in werking is 
getreden. 

De oude regeling in verband met Belgische bescherming van kweekproducten, 
met andere woorden de wet van 20 mei 1975 tot besche_rming van 
kweekproducten, werd immers opgeheven, na het in werking treden van titel 3 
van Boek XI van het Wetboek van economisch recht (WER) op 1 juli 2015. Het 
koninklijk besluit van 12 mei 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 
juni 2015 (blz. 30697 e.v.), ter uitvoering van de bepalingen betreffende het 
kwekersrecht van het Wetboek van economisch recht, treedt eveneens in 
werking op 1 juli 2015. 

De belangrijkste wijzigingen die het Wetboek van economisch recht heeft 
aangebracht, zijn de volgende : 

voortaan kan kwekersrechtelijke bescherming worden aangevraagd voor 
rassen van alle botanische geslachten en soorten, met inbegrip van 
onder meer hun hybriden; 
de beschermingsduur van kweekproducten is voortaan 30 jaar voor 
bomen, wijnstokken en aardappelen, e~n 25 jaar voor de andere 
plantensoorten. 

Noteer dat u van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom niet langer per brief 
wordt verwittigd van de vervaldatum van de jaartaks, en dus geen uitnodiging om 
die te betalen, noch een jaarlijkse betaalherinnering zal krijgen . U dient er dus 
voor te zorgen, dat de jaartaks binnen de gesteld,e termijn betaald wordt, zo niet 
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wordt u bij toepassing van artikel Xl.123, § 1 WER van rechtswege vervallen 

verklaard van uw rechten. 

In artikel 37, § 2 van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI , 

in het Wetboek van economisch recht wordt bepaald dat de bepalingen van titel 

3 onmiddellijk van toepassing zijn op de kwekersrechten die vóór hun 

inwerkingtreding zijn verleend , evenwel met behoud van de verworven rechten, 

en op de kwekersrechten die na 1 juli 2015 zijn verleend . De aanvragen voor 

kwekersrecht die voor die datum werden ingediend worden behandeld op basis 

van de bepalingen _ van de wet van 20 mei 1975. De aanvragen ingediend na die 

datum worden overeenkomstig de nieuwe wetgeving behandeld . 

De andere wijzigingen die door het Wetboek van economisch recht en zijn 

uitvoeringsbesluit zijn aangebracht, betreffen onder meer de volgende aspecten: 

■ Het wetboek organiseert een procedure voor het herstel van rechten , 

waardoor de aanvrager van een kwekersrecht, de houder of iedere andere 

partij in een procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom die, 

ondanks de in bijzondere omstandigheden betrachte zorg, niet in staat is 

geweest tegenover de Dienst een termijn in acht te nemen, op verzoek, in 

zijn rechten kan hersteld worden, indien de verhindering ingevolge deze wet 
-

rechtstreeks het verlies van een recht of van een rechtsmiddel tot gevolg 

heeft gehad (art.Xl.148 WER). 

■ Het begrip nieuwheid werd aangepast. Een ras wordt immers als nieuw 

beschouwd als op de datum van indiening van de aanvraag of in 

voorkomend geval, op de voorrangsdatum, geen rascomponenten of 

oogstmateriaal van het ras door of met toestemming van de kweker aan 

derden zijn verkocht of anderszins afgestaan., met het oog op exploitatie van 

het ras: 

1 ° op het grondgebied van België eerder dan één jaar vóór de 

bovengenoemde datum; 

2° buiten het grondgebied van België, eerder dan vier jaar of, in het geval van 

bomen of wijnstokken , eerder dan zes jaar vóór de bovengenoemde datum 

(art. Xl.109 WER). 

■ De bescherming · via kwekersrecht wordt uitgebreid voor wat betreft de 

handelingen waarvoor de toestemming van de houder vereist is. Die 

handelingen zijn: het voortbrengen of de vermeerdering; het conditioneren 

- ten behoeve van de vermeerdering; het te koop aanbieden; het verkopen of -

op een andere wijze commercialiseren; de invoer; de uitvoer; de opslag voor 

een van de hierboven genoemde doeleinden (art. Xl.113, § 2, WER). 

■ Het kwekersrecht is voortaan ook van toepassing op rassen die in wezen 

afgeleid zijn van het beschermde ras, op rassen die niet duidelijk te 

onderscheiden zijn van het beschermde ras, en op rassen waarvan de 
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voortbrenging het herhaalde gebruik van het beschermde ras vereist 
(art. Xl.114, §1, WER). 

• Een uitzondering op het kwekersrecht werd ingevoerd in het kader van het 
gebruik van hoevezaden. Volgens het 'farmers privilige' worden landbouwers 

gemachtigd om voor vermeerderingsdoeleinden en mits het storten van een 
billijke vergoeding aan de houder van het kwekersrecht, op hun eigen bedrijf 
het product te gebruiken van de oogst die zij hebben verkregen door 

aanplanting van een beschermd ras of van een ras dat in wezen afgeleid is 
van het beschermde ras, om hun gronden in te zaaien voor het volgende 

seizoen (Art. Xl.115, § 1, WER). 

• Het wetboek voert een mogelijkheid tot interactie in tussen de aanvrager en 

de Dienst voor de Intellectuele Eigendom wat betreft het voorstellen van een 
rasbenaming, bijvoorbeeld wanneer de aanvraag voor kwekersrecht geen 
benaming bevat, of wanneer de Dienst de voorgestelde rasbenaming niet 
kan goedkeuren of nog, wanneer de Dienst de houder ervan meedeelt dat de 
rasbenaming moet worden gewijzigd. Derden kunnen ook schriftelijk 
bezwaar indienen bij de Dienst wanneer het kwekersrecht wordt verleend, en 
ze oordelen dat de rasbenaming niet in overeenstemming is met artikel 

Xl.143 WER. 

• Het wetboek' voorziet de uitputting van het kwekersrecht, mits echter twee 
uitzÖnderingen : ·enerzijds, als~ de handajingen die ·het voo.rwerp uitmaken 

van de uitputting een verdere vermeerdering van het beschermde ras 
inhouden, en anderzijds, als die handelingen een uitvoer inhouden van 
materiaal van het ras, waardoor de vermeerdering van het ras mogelijk wordt 
gemaakt, naar een land waar de kweker geen bescherming kan krijgen voor 
zijn ras, omdat de wetgeving in dat land geen bescherming kent van rassen 
van het plantengeslacht of van de plantensoort waartoe het ras in kwestie 

behoort (art. Xl.117, §1, WER). 

• Wat de taksen betreft moeten ook enkele wijzigingen vermeld worden. Het 
nieuwe besluit van 12 mei 2015 stelt de bedragen vast van de te betalen 
vergoedingen. Er werd hierbij geen enkele verhoging van de taksen 
doorgevoerd. De regelgeving voorziet wel in twee nieuwe taksen: een taks 

voor de controle van het in stand houden van een ras, en een taks voor het 
herstel van de rechten . Daarnaast werd de bijdrage die tot nu toe moest 
betaald worden voor de inschrijving van de afstand van een kwekersrecht in 
het rassenregister, afgeschaft. Dit zou moeten bijdragen tot een betere 

actualisering van het register. 

• Ook wordt verduidelijking gebracht in de bepalingen betreffende het afstand 
doen van het kwekersrecht (art. Xl.121 WER), de nietigverklaring van het 
recht (art. Xl.122 WER) en de vervallenverklaring (art. Xl.123 WER). 
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Wanneer de Dienst voor de Intellectuele Eigendom overweegt om een 
kwekersrecht vervallen te verklaren in de gevallen beoogd in artikel Xl.123, 
§3, WER, heeft de houder van het recht de mogelijkheid om binnen de twee 
maanden opmerkingen in te dienen. Reageert hij niet, of worden zijn 
opmerkingen ongegrond geacht, verklaart de Dienst het kwekersrecht 
vervallen. 

■ Ook de bepalingen betreffende de overdracht van het kwekersrecht worden 
gepreciseerd (art. Xl.124 WER en art. 32 Kl3 12/05/2015). Elke overdracht 
van een aanvraag tot kwekersrecht of van een verleend kwekersrecht moet 
worden bekendgemaakt aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, en 
worden ingeschreven in het register. Om een gepaste informatie te 
verzekeren naar derden toe , preciseert het koninklij k besluit welke 
documenten moeten worden gevoegd bij de overdrachtmededeling. De 

overdracht kan alleen tegengeworpen worden aan derden vanaf de datum 
van ontvangst door de Dienst van de bewijsstukken en behoudens de 
inschrijving ervan in het register. Voordat een overdracht in het register is 
ingeschreven, kan zij evenwel tegengeworpen worden aan derden die na de 
datum van de overdracht rechten hebben verworven, maar die daarvan 
kennis hadden toen zij deze rechten verwierven. 

- ■ De bepalingen inzake de contractuele licenties (art. Xl.125 WER en -art.33 

KB 12/05/2015) voorzien eveneens in een onverwijlde mededeling van de 
licentie aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Dit gebeurt aan de 

hand van een attest ondertekend door de betrokken partijen en door het 
geven van diverse inlichtingen betreffende het kwekersrecht en de licentie, 
alsook met een vermelding of de licentie al dan niet exclusief is. 

■ De bepalingen inzake de gedwongen licenties werden geactualiseerd (art. 
Xl.126 WER en. art. 34 KB 12/05/2015). De aanvraag voor gedwongen 
licentie moet inlichtingen bevatten over het kwekersrecht en de 
licentieaanvrager moet bewijzen dat hij zich tevergeefs tot de houder van het 
kwekersrecht gewend heeft om een licentie in der minne te bekomen. Het 
koninklijk besluit somt de voorwaarden op waarin een contractuele 
licentieaanvraag als "vruchteloos" wordt beschouwd . 

Hoogachtend, 

De Adviseur-generaal , 
Jéróme Debrulle 


