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DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 
Afdeling Inkomenssteun 
Koning Albert II-laan 35 bus 40, BE-1030 BRUSSEL 
T +32 2 552 74 51 
Rassenlijsten@lv.vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/landbouw/rassenlijsten 

Waarvoor dient dit formulier? / What is this form used for? 
Met dit formulier vraagt u een rasbenaming aan voor een ras in proef voor toelating op de nationale rassenlijst. / With this form, 
you apply a variety denomination for a variety in test to be accepted on the national variety list 

1. Aanvrager(s) / Applicant(s)
Bedrijf / Company

Adres / Address 

Tel. E-mail

2. Aanvraaggemachtigde (indien van toepassing) / Procedural representative (if applicable)
Bedrijf / Company

Adres / Address 

Tel. E-mail

3. Ras / Variety
Kwekersreferentie / Breeder’s reference

Soort / Species 

Dossiernummer / File number 

5. Voorgestelde rasbenaming / Proposed denomination
Code Fantasie / Fantasy 

6. Eerdere aanvragen voor een rasbenaming in een EU-lidstaat of in een lid van UPOV (inclusief België) /
Previous applications for a variety denomination in a member state of the EU or in a member of UPOV
(Belgium included)

Land 
Country 

Type 
Benaming status 

Denomination status 
Benaming 

Denomination 

Aanvraag voor rasbenaming / Application for variety 
denomination 



2 / 2 

7. Inschrijving als fabrieks- of handelsmerk / Registration as a trademark
De voorgestelde benaming werd neergelegd door de aanvrager(s) of op zijn (hun) naam ingeschreven als fabrieks- of
handelsmerk voor gelijke of gelijksoortige producten volgens het merkenrecht in de EU, in een UPOV Lidstaat of bij het
Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie van het Intellectueel Eigendom (WIPO). / The proposed denomination has been
filed by or registered for the applicant(s) as a trademark in the EU or in a Member of UPOV or with the International Bureau of
the World Intellectual Property Organization (WIPO) in respect of products that are identical or similar within the meaning of
trademark law.

Land en/of WIPO 
State and/or WIPO 

Datum aanvraag 
Date of application 

Datum inschrijving 
Date of registration 

Inschrijvingsnummer 
Registration number 

8. Verzaking aan het merk / Forsaking the trademark
De aanvrager(s) verza(akt)(ken) vanaf de datum van inschrijving van de benaming, aan het recht, in gelijk welke UPOV Lidstaat,
op het fabrieks- of handelsmerk voor gelijke of gelijksoortige producten wanneer deze benaming dezelfde is als of verwarring kan
stichten met dat merk. / From the date of registration of the denomination, the applicant(s) forsake(s) the right ,in any UPOV,
member state on the trademark for identical or similar products when this denomination is the same as or can be confused with
that trademark.

Datum / Date 

Handtekening / Signature 

Stuur ingevuld en ondertekend formulier naar / Send filled out and signed form to: Rassenlijsten@lv.vlaanderen.be 

U kan onze privacyverklaring terugvinden op / You can find our privacy policy at: www.vlaanderen.be/landbouw/privacy 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy
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