
Begrippenlijst

Kwekersrecht en octrooirecht

Kwekersrecht 

Het beschermen van nieuwe plantenrassen, waardoor de eigenaar het 

alleenrecht krijgt op exploitatie van zijn ras. Dit betekent onder meer 

dat niemand anders het ras mag (re)produceren en/of verkopen zonder 

toestemming van de eigenaar. Het ras moet daarbij voldoen aan de 

eisen voor kwekersrecht: het moet onderscheidbaar zijn van alle 

bestaande rassen, en het ras moet uniform en stabiel zijn. Verder 

moet het ras een goedgekeurde rasnaam hebben en voldoen aan de 

eisen voor ‘nieuwheid’. 

Materiaal van door kwekersrecht beschermde rassen mag door anderen 

altijd gebruikt worden in kruisingsprogramma’s voor het ontwikkelen 

van nieuwe rassen. Dit heet veredelingsvrijstelling of breeders’ 

exemption.

Merkenrecht

Het beschermen van een teken (bijvoorbeeld logo of naam) waardoor 

deze als merknaam alleen met toestemming van de eigenaar gebruikt 

mag worden. In de plantensector betekent dit dat de naam waaronder 

planten worden verhandeld beschermd kan worden tegen gebruik door 

anderen.  

NB: dit moet dan om een andere naam dan de officiële rasnaam gaan 

en het plantmateriaal zelf wordt hiermee niet beschermd! Een rasnaam 

kan zelf nooit beschermd worden door een merk en wordt naast het 

merk gevoerd.

Octrooi (synoniem van patent)

Een octrooi is het alleenrecht tot exploiteren van een uitvinding. Een 

octrooi kan door de rechthebbende worden gevestigd op een bepaald 

product. Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te 

verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen of te gebruiken. Het 

octrooieren van gehele plantenrassen of essentieel biologische processen 

is in Nederland en Europa niet mogelijk. Het octrooieren van innovatieve 

raseigenschappen, zoals een nieuwe bloemkleur of resistenties, is wél 

mogelijk. Ook kan een methode, bijvoorbeeld het inbrengen van een bij-

zonder gen, worden beschermd. Anders dan het kwekersrecht kent het 

octrooirecht geen brede veredelingsvrijstelling (zie kwekersrecht).  

Wat is kwekersrecht, merkenrecht of octrooirecht? 
Wat houdt de rassenlijst in? In deze flyer een toelichting 
op veelgebruikte begrippen.
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Rassenverkeerslijsten

Door de Nederlandse overheid opgestelde (en daarna door de EU overgenomen) lijsten van 

(planten)rassen in landbouwgewassen, groenten en fruit, die in het handelsverkeer gebracht 

mogen worden. Deze rassen moeten voldoen aan de eisen voor onderscheidbaarheid ten 

opzichte van alle bestaande rassen, uniformiteit en stabiliteit van het ras en een goedge-

keurde rasnaam. Voor landbouwrassen geldt bovendien een aanvullende cultuur- en 

gebruikswaarde-eis.

Aanbevelende rassenlijsten

Onder verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven (CSAR) opgestelde lijsten met landbouw-

rassen die worden aanbevolen voor de teelt onder verschillende omstandigheden in 

Nederland. Deze lijsten geven informatie over uiterlijke kenmerken en gebruikswaarde.

Naamlijsten

Het belangrijkste doel van de naamlijsten is om internationale uniformiteit te krijgen in 

de naamgeving van (boomkwekerij)gewassen. Het gebruik van één naam in de vorm van de 

wetenschappelijke voorkeursnaam, met een correcte schrijfwijze, is daarvoor de basis. 

Als iedereen deze voorkeursnaam hanteert, dan zorgt dit voor een betere communicatie. 

Daarbij kunnen ook eventuele extra handelsnamen (inclusief merknamen) worden gevoerd, 

altijd in combinatie met de voorkeursnamen.

Belangrijke naamlijsten voor boomkwekerijgewassen in Nederland zijn:

• Naamlijst van houtige gewassen (loofhout, coniferen en fruit)

• Naamlijst van vaste planten (alle vaste planten, inclusief varens en grassen)

Voor meer informatie, inclusief online versie, zie www.internationalplantnames.com.

Deze lijsten vallen onder verantwoordelijkheid van Naktuinbouw en zijn destijds opgezet 

op verzoek van het Nederlandse bedrijfsleven. Inmiddels is er ook internationale erkenning 

en maken diverse (semi-) overheden gebruik maken van de lijst (o.a. CPVO, Naktuinbouw, 

NVWA en CROW). Voor andere siergewassen zoals bloembollen, kamerplanten, snijbloemen 

en perkplanten, bestaan geen overzichten in de vorm van Naktuinbouw-naamlijsten.

Veilingregistratie

Elk product dat via de veilingen onder naam wordt verhandeld, krijgt een eigen product-

code. Deze code wordt verleend door Floricode onder vastlegging van de rasnaam en de 

identiteit van het materiaal en wordt gebruikt bij elke gesloten transactie op de veiling. 

De productcodes worden in eerste instantie gebruikt door de partijen die betrokken zijn 

bij de verhandeling via de veilingen: kwekers, inkopende handelaren en de veilingen zelf. 

Daarnaast kunnen de productcodes ook goed gebruikt worden voor identificatie van of 

communicatie over een product in de gehele keten, van veredelaar tot en met detaillist.
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