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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 meld u een ras aan voor toelating tot de nationale rassenlijst. / With this form, you apply a variety for admission on 
the national variety list 

1. Aanvrager(s) / Applicant(s)

Bedrijf / Company: 

Contactpersoon / Contact person: 

Adres / Address: 

Tel: E-mail:

2. Aanvraaggemachtigde / Procedural representative

Bedrijf / Company: 

Contactpersoon / Contact person: 

Adres / Address: 

Tel: E-mail:

Optioneel, enkel verplicht voor aanvragers buiten de EU om een aanvraaggemachtigde binnen de EU aan te stellen; gelieve hiervoor 
een volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen / Optional, only mandatory for applicants outside the EU to appoint a 
procedural representative inside the EU; please fill out and sign a mandate form. 

3. Kweker(s) / Breeder(s)

Bedrijf / Company: 

Adres / Address: 

Tel: E-mail:

Indien de kweker niet de aanvrager is, hoe werd het ras overgedragen aan de aanvrager (Document voegen bij de aanvraag )/ 
If the breeder is not the applicant, how was the variety transferred to the applicant? (Add document to the application). 

contract successie / succession andere / other: 

4. Instandhouder voor België / Maintainer for Belgium

Bedrijf / Company: 

Adres / Address: 

Tel: E-mail:

5. Soort / Species

Groentegewas / Horticultural crop Landbouwgewas / Agricultural crop

Aanvraag voor toelating van een ras op de nationale rassenlijst / 
Application to register a variety on the national variety list 
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6. Ras / Variety

Kwekersreferentie / Breeder’s reference:   

Rasbenaming (voorstel) / Denomination (proposal):   Code Fantasie 

 Voorstel mogelijk op later tijdstip / Proposal possible at a later stage 

Enkel bestemd voor export buiten de EU (B-lijst) / Only intended for export outside the EU (B-list): Ja / Yes Neen / No 

7. Eerdere aanvragen voor inschrijving kwekersrecht en rassenlijst (inclusief België) /
Previous applications for breeders’ right and variety list (Belgium included)

Land 
Country Type Aanvraagnr. 

Application No 
Aanvraag datum 
Application date Status Benaming 

Denomination 
Benaming status 

Denomination status 

8. OHB onderzoek / DUS examination

Niet van toepassing voor suikerbieten / Not applicable for sugar beets 

Is reeds uitgevoerd / has already been carried out in (land) / in (country) 

Is bezig / is being carried out in (land) / in (country) 

Is nog niet uitgevoerd / has not yet been carried out 

De aanvrager wenst het onderzoek te laten uitvoeren (Belgie enkel 
voor:granen en industriële cichorei)/ The applicant wishes the examination 
to be carried out (Belgium only for cereals and industrial chicory) 

in (land) / in (country) 

De beschikbare geaccrediteerde onderzoeksinstellingen, informatie over de indiening van plantaardig materiaal en limietdata van 
talrijke soorten kan u terugvinden op de CPVO website/ The available entrusted examination offices, information about submission 
of plant material and deadlines for numerous species can be found can be found at the CPVO website: 
https://public.plantvarieties.eu/publication 

9. Aanvullende analyse / Additional analysis

Ja / Yes Neen / No 

Aanvullende analyses zijn niet inbegrepen in de retributie voor CGW en worden aan kostprijs doorgerekend aan de aanvrager / 
Additional analyses are not included in the VCU and are invoiced at full cost to the applicant 

10. Vereiste GGO informatie / Required GMO information

Is het ras een Genetisch Gemodificeerd Organisme in de zin van Artikel 2(2) van de Richtlijn van de Raad 2001/18/EG van 12.03.2001 
en het Koninklijk Besluit van 21.02.2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de 
handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten? 
Is the variety a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2(2) of Council Directive 2001/18/EC of 12.03.2001 and 
the Royal Decree of 21.02.2005 regulating the deliberate release into the environment as well as the marketing of genetically 
modified organisms or products which contain them. 

Ja / Yes Neen / No 

Indien ja, gelieve een kopie van de toestemming voor de introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van 
genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten in te sluiten / If yes, please add a copy of the written 
authorization for the deliberate release into the environment as well as the marketing of genetically modified organisms or products 
which contain them. 
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11. Bijgevoegde documenten / Attached documents

12. Mandaat / Autorisation
De aanvrager(s) machtigt (machtigen) het Departement Landbouw en Visserij om: 

 de proefresultaten van het ras in deze aanvraag samen met de proefresultaten van alle andere rassen betrokken in dezelfde 
Belgische rassenproef voor cultuur- en gebruikswaarde (CGW) samen te vatten in één jaarlijks technisch rapport met de 
vermelding van de kwekersreferentie, de aanvrager(s) en in voorkomend geval, de aanvraaggemachtigde;

 dit technisch rapport ter beschikking te stellen van de volgende betrokkenen: alle aanvragers, aanvraaggemachtigden van de 
rassen die in het rapport vermeld worden (standaardrassen, collectierassen en proefrassen), alle leden van de Technische 
Interregionale Werkgroep (GTIW) en het Comité voor het beheer van de rassenlijsten voor landbouw- en groentegewassen;

 na goedkeuring van het ras enkel een set van globale resultaten publiekelijk openbaar te maken via een persbericht of via 
algemene voorlichtingsactiviteiten. Naast het dossiernummer, kwekersreferentie en de naam van de kweker, aanvrager en 
aanvraaggemachtigde zijn de volgende globale resultaten publiek: landbouwstreken waarin het ras werd getest, globale 
opbrengsten, waarnemingen, technologische eigenschappen en speciale kenmerken;

 met de bevoegde overheden en officiële onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstellingen voor CGW- en OHB-
onderzoek van elke andere Europese lidstaat, alle nuttige inlichtingen, gegevens en materiaal betreffende het ras uit te wisselen, 
onder voorbehoud van het vrijwaren van de rechten van de kweker.

Het Departement Landbouw en Visserij is in geen geval aansprakelijk voor het publiek maken of verspreiden van al dan niet bewerkte 
gegevens en resultaten van het technisch rapport die niet door het departement publiek gemaakt werden, door één van de 
betrokkenen aan wie het technisch rapport overeenkomstig de bovenstaande machtiging ter beschikking werd gesteld.’ 

The applicant(s) authorise(s) the Department of Agriculture and Fisheries to: 

 summarize the test results of the variety in this application into one annual technical report containing the test results of all 
other varieties involved in the same Belgian variety trial for value for cultivation and use (VCU), including the breeder’s 
reference, the applicant(s) and, where appropriate, the procedural representative;

 provide this technical report to the following parties: all applicants and procedural representatives of the varieties that are 
mentioned in the report (standard varieties, collection varieties and test varieties), all members of the Technical Interregional 
Working Group (GTIW) and the Committee for the management of the catalogues for agricultural and vegetable species;

 to publicly disclose a set of global results by means of a press release or by general information activities after the approval of 
the variety. Besides the filenumber, breeder’s reference and the name of the breeder, applicant and procedural representative, 
the following global results are public: agricultural regions where the variety was tested, global yields, observations, 
technological characteristics end special features;

 exchange with the competent authorities and official independent scientific organisations for VCU and DUS testing of another 
European member state, all useful information, data and material concerning the variety subject to the safeguarding of the 
rights of the breeder.

The Department of Agriculture and Fisheries cannot be held responsible for disclosure or spreading of data and results of the 
technical report by one of the parties to whom the technical report has been provided in accordance with the above-mentioned 
authorisation. 

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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