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Protocol Inbreuk Kwekersrecht 

 

Royal FloraHolland heeft met Plantum afspraken gemaakt over de aanpak van de aanvoer van bloemen 

en planten waarover geen royalty’s zijn betaald en het gebruik van verkeerde productcodes. Het gaat om 

incidentele gevallen waarbij aanvoerders (bewust) onjuiste productcodes gebruiken. Telers die 

bijvoorbeeld zonder toestemming van kwekersrechthouders rassen vermeerderen of het eindproduct in 

Nederland importeren, maken inbreuk op het kwekersrecht van de veredelaar. 

 

Royal FloraHolland heeft een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat er binnen Royal FloraHolland 

producten worden verhandeld die inbreuk maken op kwekersrecht. Met Plantum is overeengekomen dat 

Royal FloraHolland de kwekersrechthouders helpt door actie- ver op te treden tegen inbreukmakers. Maar te 

allen tijde wordt rekening gehouden met de belangen van telers. Een zorgvuldige procedure dient te 

voorkomen dat telers onterecht worden beschuldigd en geschaad. De kwekersrechthouders dienen dan ook 

zelf het initiatief te nemen. Dit protocol beschrijft de te volgen procedure hoe kwekersrechthouders een 

verzoek om actie bij Royal FloraHolland kunnen indienen en hoe en in welke situaties Royal FloraHolland kan 

optreden. 

 

De procedures voor de aanpak van aanvoer van eindproducten waarbij inbreuk op kwekersrecht is 

vastgesteld hebben Royal FloraHolland en Plantum opgesteld op basis van vijf meest 

voorkomende gevallen van overtreding. 

 

1. Een teler (naam bekend) voert een eindproduct aan, zonder dat hij hiervoor een contract heeft of in 

geval hij de afspraken uit het contract overtreedt. 

2. Uit een bepaald land wordt mogelijk aangevoerd door telers (naam onbekend) die geen contract hebben. 

3. Een teler die een contract heeft met een kwekersrechthouder voert meer aan dan hij aan de 

kwekersrechthouder rapporteert of een teler voert meer aan vanwege het feit dat hij zijn 

aangekochte materiaal heeft vermeerderd zonder toestemming. 

4. Een beschermd ras wordt aangeboden onder code “overig”, dus zonder ras naam/ productcode. 

5. Een ras wordt onterecht aangeboden onder een (ras)naam van de kwekersrechthouder. 

 
Noot: overal waar in dit protocol wordt gesproken over “de kwekersrechthouder” kan ook worden gelezen “zijn 

vertegenwoordiger”. 

 
Hoe dient de kwekersrechthouder een verzoek om actie in bij Royal FloraHolland? 

Het verzoek wordt per e-mail gedaan bij de klantenservice van Royal FloraHolland. Hierna volgt een brief 

en/of e-mail met nadere informatie. Hierin staat vermeld: 

• het concrete probleem en de wijze van inbreuk op het kwekersrecht 

• het concrete verzoek aan Royal FloraHolland en welke acties van Royal FloraHolland worden verwacht 

Indien van toepassing dient daaraan te zijn toegevoegd: 

• kopieën van de betrokken kwekersrechttitels of tenminste de registratienummers; 

• de namen van betrokken telers/aanvoerders die geen contract hebben met de kwekersrechthouder; 

• namenlijst van telers die een licentiecontract hebben met de kwekersrechthouder. 

 
Wat zijn de vervolgstappen van Royal FloraHolland? 

Royal FloraHolland volgt de vastgestelde procedure voor inbreuk op het kwekersrecht per situatie: 

• Royal FloraHolland controleert het vermoeden van de kwekersrechthouder. 

• Bij constatering van een inbreuk op het kwekersrecht volgt Royal FloraHolland de vastgestelde stappen per 

situatie. 

• De teler wordt door de account manager op de hoogte gebracht van de overtreding en 

bijbehorende sancties. De teler wordt aangesproken en verplicht om bijvoorbeeld zijn gedrag te 

corrigeren en de juiste productcode te gebruiken. 

• Een officiële, schriftelijke bevestiging van Royal FloraHolland volgt op bovenstaand gesprek. 
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• De betreffende teler wordt gevraagd om een weerwoord en krijgt de gelegenheid om aan te tonen dat 

hij het kwekersrecht niet heeft overtreden. 

• Ingeval de teler in kwestie niet tijdig reageert of geen duidelijk tegenbewijs levert en/of herhaaldelijk 

het kwekersrecht overtreedt zal Royal FloraHolland overgaan tot hieronder genoemde sancties, 

variërend van omcoderen en achteraan veilen tot in het uiterste geval een aanvoerverbod van de 

betrokken producten. Vooraf is de betreffende teler geïnformeerd over de inhoud van de sancties. 

 

Welke sancties gelden bij Royal FloraHolland?  

Eerste sanctie: bij geconstateerde overtreding zal Royal FloraHolland de productcode corrigeren en wordt het 

betreffende product geveild in het laatste blok van de daartoe aangewezen klok. 

 

Tweede sanctie: Bij constatering van een volgende overtreding, zal het aangevoerde product niet geveild worden 

en wordt het aangevoerde product door Royal FloraHolland op kosten van de aanvoerder vernietigd. 

 

Derde of volgende sanctie(s):Bij constatering van een volgende overtreding, behoudt Royal FloraHolland zich 

het recht voor om, naast het vernietigen van de producten, verdergaande sancties op te leggen, waaronder het 

opleggen van een boete en/of het beëindigen van lidmaat- schap bij Royal FloraHolland. Deze derde sanctie zal 

altijd door (of met instemming van) de Directie worden opgelegd. 

 

Wie betaalt de vervolgacties? 

Royal FloraHolland neemt de kosten voor eigen rekening voor zover acties vallen binnen de normale uitoefening 

van haar taken. Indien de kwekersrechthouder vraagt om specifieke acties met een grote inspanning van Royal 

FloraHolland of specifieke informatie ontvangt van Royal FloraHolland kan Royal FloraHolland hiervoor kosten in 

rekening brengen bij de kwekersrechthouder. 

In alle gevallen wordt de kwekersrechthouder vooraf geïnformeerd over de te verwachten bijdrage in de onkosten. 
 
Informatie? 

Voor nadere informatie over het protocol kwekersrecht, neem contact op met de klantenservice,  

E klantenservice@royalfloraholland.com 


