MERKENRECHT & ZO

‘Zonder kwekersrecht
geen innovatie’
In de serie over merkenrecht & zo duiken we deze editie in het thema ‘kwekersrecht’. Zonder kwekersrecht zou de sector niet kunnen werken zoals hij nu doet, is
de overtuiging van Niels Louwaars, directeur van Plantum, de belangenvereniging
voor veredelaars.

J

e bent veredelaar, brengt een nieuw soort
op de markt, vraagt kwekersrecht aan om
dat te beschermen, betaalt de rekening
en je bent voor 25 jaar klaar, althans in Europa. Dat is slechts een kant van het verhaal.
In gesprek met directeur Niels Louwaars en
jurist Judith de Roos van belangenvereniging
Plantum komen we erachter dat er bij kwekersrecht meer speelt dan je misschien zou
denken. Zo is er op Europees niveau discussie over het toenemende gebruik van octrooirecht voor levende materialen. Ook naamgeving is een issue. Daarbij gaat het met name
om verruiming van de huidige, beperkende
criteria. In beide gevallen maakt Plantum zich
sterk voor de belangen van de veredelaars.
“In Europa waren we gewend met kwekersrecht
te werken voor levende materialen, men vond
dat octrooi daar niet op was toegesneden”, vertelt Louwaars. “Zo is bij kwekersrecht bepaald
dat kwekers een ras van belangrijke akkerbouwgewassen nog een keer mogen natelen, en dat
elke veredelaar bestaand materiaal vrij mag
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In de bollensector is
kwekersrecht niet meer weg
te denken. Het streven naar
het juridisch beschermen van
producten is de laatste jaren
alleen maar sterker geworden.
In de serie Merkenrecht & zo
komen de verschillende aspecten van
juridische bescherming aan bod.
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gebruiken om mee verder te kruisen, ook als het
is beschermd. Onder het octrooirecht geldt deze
laatste uitzondering niet. Sterker nog, je kunt
zelfs octrooi aanvragen op in de natuur bestaande eigenschappen van een plant. En zodra er op
één eigenschap van een plant octrooi zit, kun je
er niet mee verder kruisen. Dat zet een rem op
innovatie in de vegetatieve vermeerdering.”

NIEUWE RICHTLIJNEN
Plantum heeft al in 2009 aan de bel getrokken
omdat het aantal octrooiaanvragen de laatste
jaren sterk groeit. “De overheid heeft studies
laten verrichten naar mogelijke oplossingen
voor deze kwestie en ook het Europees Parlement heeft zich erover gebogen. De Europese
Commissie heeft nu bepaald dat octrooirecht
op natuurlijke eigenschappen niet mag worden
toegestaan. Nu is het aan het Europees Octrooibureau hoe een en ander zijn beslag krijgt.
Daar zal nog wel enige tijd overheen gaan. Je
begrijpt: het kan ons niet snel genoeg gaan.
Dan is er duidelijkheid en kunnen we volgens
de nieuwe richtlijnen gaan werken.”
Voor de sector is de continuïteit van veredeling en vermeerdering van groot belang, stelt
Louwaars. “Zonder veredeling ben je de innovatie kwijt. Veredeling leidt tot de introductie
van steeds betere rassen die resistent zijn tegen
ziektes en die betere/sterkere eigenschappen
hebben dan hun voorgangers. Via kwekersrecht
kunnen veredelaars de vruchten plukken van
hun innovaties.”
Kwekersrecht is geen verzekering tegen eventuele ‘piraten’ benadrukt Louwaars. “Je moet
het recht handhaven. Wel wordt er hard aan
gewerkt om illegale vermeerdering te stoppen.
In Italië en Spanje zijn de opsporingsdiensten
daar samen met de veredelingssector goed mee
bezig. Helaas heb je altijd te maken met cowboys die het systeem willen ondermijnen, daar

moet je scherp op zijn.” Dat zal voor veredelaars
geen reden zijn om van kwekersrecht af te zien.
“Kwekersrecht gebaseerd op het UPOV Verdrag uit 1991 wordt steeds meer de internationale standaard. Plantum maakt
zich sterk voor de introductie van
een sterk kwekersrecht in landen buiten Europa.”
Ook binnen Europa
zijn er verbeteringen mogelijk. “Zo
geldt in Nederland
een kwekersrechtduur
voor bloembollen van 30 jaar. Plantum maakt
zich er hard voor dat dit ook de Europese norm
wordt.” Kwekersrechtaanvragen kun je doen bij
het CPVO (het Europees kwekersrechtbureau)
of bij de Raad voor plantenrassen in Nederland.

‘Geen kwekersrecht
aanvragen, is geen optie’

LASTIG SWITCHEN
Jurist Judith de Roos buigt zich onder andere
over de criteria voor de naamgeving van kwekersrechtelijk beschermde rassen. “Wij vinden
de regels voor naamgeving in veel opzichten te
strikt. Zo wilde Vletter & Den Haan een nieuwe
leliesoort ‘Blackburn’ noemen, naar de Engelse
stad, in een lijn van lelies met stedennamen. De
naam werd afgekeurd omdat de desbetreffende lelie niet zwart is en dat zou misleidend zijn.”
Voor de bollensector is de werkwijze rond
naamgeving sowieso heikel, want: “Vaak
wordt een soort al onder een naam gebruikt
voordat kwekersrecht wordt aangevraagd.
Dan is het lastig om te moeten switchen. Verder hanteert de Royal Horticultural Society
botanische regels die afwijken van de Europese naamgevingsregels voor kwekersrecht. Ook
dat willen we beter op elkaar afstemmen. Dit
doen we trouwens in goede samenwerking
met de KAVB.”
Wat verder speelt bij naamgeving, is merkenrecht. “Een rasnaam kan niet tegelij-

Judith de Roos en Niels Louwaars: “Een rasnaam kan niet
tegelijkertijd als merk voor hetzelfde ras worden gebruikt”

kertijd als merk voor hetzelfde ras worden
gebruikt; de rasnaam is de generieke soortaanduiding van het ras en moet vrij te gebruiken zijn. Ook is het noodzakelijk om de rasnaam naast de merknaam te vermelden
om te voorkomen dat de merknaam wordt
beschouwd als de soortaanduiding en daarmee zijn merkfunctie verliest. Check of de
kwekersrechtnaam niet al is geregistreerd
als merk in klasse 31 voor levende planten.
Coca Cola heeft bijvoorbeeld haar merknaam in alle productklassen afgeschermd. Je
kunt een nieuwe tulp of lelie dus niet zomaar
Coca Cola noemen.”
“Overigens is wel van belang of de naam
wordt gebruikt en zo ja voor welke producten.

“Een merk dat is geregistreerd voor de hele
klasse 31, maar alleen wordt gebruikt voor een
tomaat, hoeft gebruik van dezelfde naam voor
een tulp in principe niet in de weg te zitten.
Conflicten ontstaan soms ook als een merk
wordt ingeschreven in de hele klasse 31 terwijl er al identieke rasnamen in gebruik zijn.
Plantum zet zich er bij het Euipo (het Europese merkenbureau) voor in dat merkregistraties in klasse 31 beperkt worden verleend, dus
alleen voor een specifiekere productgroep.”
Kortom, controleer en toets zorgvuldig voordat je keuzes maakt. Meer informatie over in
gebruik zijnde namen vind je op de website
van het CPVO. Je kunt ook een voortoetsing
laten doen door Naktuinbouw.

Rian Vletter, Gebr. Vletter & Den Haan:
“Wij vragen enige tientallen keren per
jaar kwekersrecht aan voor onze nieuwe soorten. Het is een relatief eenvoudige en goedkope manier om
bescherming te organiseren. Aan de
introductie van een nieuw gewas gaat
een lang traject van veredeling vooraf,
dat is een flinke investering. Geen kwekersrecht aanvragen op nieuwe introducties is voor ons dan ook geen optie.
Het is dé manier om onze investering
terug te verdienen en winst te maken,
zodat we kunnen blijven investeren in
ons veredelingsprogramma. De criteria
die het CPVO hanteert voor de tenaamstelling leidt soms tot vertraging. Omdat
ze afwijken van de richtlijnen van de Royal Horticultural Society en de KAVB, ontvingen we veel afwijzingen. Dat is geen
bedreiging voor het kwekersrecht, maar
het levert ook niks op. De aanwezigheid
van Chimaera in een gewas kan ook een
reden voor afwijzing zijn. Dat hebben de
kwekers inmiddels goed onder de knie.”
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