MERKENRECHT & ZO

Carlo Randag van Sande bv: ‘Een kwekersrechtprocedure duurt zo’n anderhalf jaar, dat moet je op tijd in gang zetten’

‘Zonder kwekersrecht is het kansloos’
Wanneer je als veredelaar veel nieuwe rassen op de markt
brengt, is kwekersrecht een uitgelezen instrument om juridische
bescherming te realiseren. Vervolgens kan er nog wel van alles
gebeuren met dat nieuwe ras, denk aan piraterij. Wat kom je als
veredelaar zoal tegen in de wereld van het kwekersrecht en hoe
ga je daarmee om?
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om eens bij wat partijen in de markt na te vragen hoe zij dit kwekersrechtvarkentje wassen.

eredelen kost geld. Die investering verdienen veredelaars veelal terug door
kwekersrecht aan te vragen op de nieuwe rassen die geschikt zijn voor marktintroductie. Dat klinkt als een simpel een-tweetje, maar
daar komt meer bij kijken dan je misschien zou
denken.
Zo wordt niet elke aanvraag gehonoreerd, bijvoorbeeld omdat een nieuw ras niet onderscheidend genoeg is naar de mening van de
commissie. Als het kwekersrecht wel wordt
toegekend, is daarmee de kous nog niet af. Er
zijn namelijk altijd partijen die ook wel brood
zien in dat mooie, nieuwe ras, maar voor de
exploitatie ervan niet willen betalen. Illegale praktijken zijn aan de orde van de dag. Dat
vraagt om een goede organisatie en de nodige
waakzaamheid. Reden voor BloembollenVisie

Sande BV uit het Noord-Hollandse ’t Zand is
specialist in calla’s en brengt per jaar zo’n drie
tot vijf nieuwe rassen op de markt. “Inmiddels hebben we 58 eigen rassen op onze naam
staan”, vertelt Carlo Randag, die verantwoordelijk is voor het veredelingsprogramma van
het bedrijf. “Niet elk ras dat we veredelen, is
geschikt voor marktintroductie. Het merendeel haalt het niet.” Gaandeweg het veredelingsproces wordt duidelijk of een soort potentie heeft of niet. “Wij testen nieuwe rassen op
verschillende locaties uit, hier in Nederland
en daarbuiten. De gemiddelde ontwikkeltijd
van een nieuw ras is tien jaar. In het achtste
of negende jaar beginnen we met de kwekersrechtaanvraag, dan is wel duidelijk of we toegaan naar een marktintroductie. Een Europese
kwekersrechtprocedure duurt gemiddeld zo’n
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anderhalf jaar, dus dat moet je op tijd in gang
zetten.”
Het komt ook wel eens voor dat een kwekersrechtaanvraag wordt afgewezen, weet Randag.
“Na het ontvangen van een kwekersrechtaanvraag geeft het CPVO (Community Plant Variety Office) of de Raad van Plantenrassen van
Naktuinbouw de opdracht een opplant te organiseren van het desbetreffende gewas. Gedurende de opplant worden zaken als uniformiteit, stabiliteit, onderscheidend vermogen en
nieuwwaarde, beoordeeld door de gewasspecialisten van Naktuinbouw. Daarvan maken ze
een rapport op en dat vormt de basis voor de
toekenning of afwijzing van het kwekersrecht.
Het is ons wel eens gebeurd dat een soort tijdens de proefopplant te veel uitval vertoonde.
Dan kan de specialist geen rapport opmaken
en wordt het kwekersrecht dus niet toegewezen. In een dergelijk geval is het soms mogelijk dat er een tweedejaars opplant moet plaatsvinden. Dat kost, behalve tijd, ook een tweede
onderzoeksbijdrage.”

JUISTE MARKTEN
Wat Randag betreft, is kwekersrecht ‘de enige
manier om je investering terug te verdienen’. “Ik
zie er geen heil in om zonder kwekersrecht te
werken, dat is echt kansloos. Door je rassen te
beschermen, kun je licenties uitgeven en royalties incasseren, waarmee je weer kunt investeren in nieuwe rassen. Wij werken, per ras, met
een beperkte groep licentiehouders die binnen Europa het exclusieve recht hebben om
met het desbetreffende ras te vermeerderen,

uitgezonderd weefselkweek. Zo houden we
overzicht.”
De teelt- en broeimogelijkheden van een ras
zijn bepalend voor de landen waar Sande
kwekersrecht afsluit. “Belangrijk is dat je de
bescherming op de juiste markten afdicht, in
elk geval daar waar het interessant is om een
ras te telen. Wij kiezen sowieso standaard voor
Europa en de Verenigde Staten, daarnaast kan
het gaan om diverse landen waaronder Colombia, Brazilië, Chili en Nieuw-Zeeland. Als de
productiekosten ter plekke te hoog zijn of als
de klimatologische omstandigheden callateelt
niet toelaten, nemen we geen maatregelen.”

‘Dit is een relatief klein
vak, vrijwel niks blijft
onopgemerkt’
De controle op naleving van het kwekersrecht
doet Sande zelf. “Wij meten alles na bij onze
licentienemers en verder volgen we goed wat
er op de markt gebeurt, onder andere door
gegevens op te vragen bij veilingen en keuringsdiensten. Dit is een relatief klein vak, vrijwel niks blijft onopgemerkt. Als we voldoende
bewijsmateriaal van illegaal gebruik hebben
verzameld, bijvoorbeeld via DNA-onderzoek, confronteren we de desbetreffende partij daarmee. Onze insteek is altijd om samen
een oplossing te vinden en zo een gang naar

de rechter te voorkomen. Overigens sluiten we
een gang naar de rechter niet uit als de situatie
daartoe aanleiding geeft.” Het komt maar zelden voor dat Sande een advocaat inschakelt.
“Meestal kunnen we het zelf oplossen. Je hebt
met vakgenoten te maken en je weet dat je
elkaar steeds weer tegenkomt. Dus wil je allebei snel tot een oplossing komen.”

NIEUWE LELIERASSEN
Veredeling is ook een belangrijke tak van sport
binnen Royal van Zanten. “Binnen het lelieprogramma brengen wij per jaar zo’n tien nieuwe
lelierassen onder kwekersrecht”, vertelt lelie-inkoper Hans Glorie. “Als de zaailing uit het veredelingsprogramma is gekozen, telen we deze
eerst twee tot drie jaar door om voldoende
materiaal te verzamelen. In het derde jaar dienen we de kwekersrechtaanvraag in. Voor de
opplant leveren we bolmateriaal in bij Naktuinbouw. Voor de opplant hebben zij minimaal
dertig bollen nodig, dus gaat er minimaal twee
tot drie jaar overheen voordat we daarvoor voldoende materiaal hebben.”
Glorie stelt dat het voor Royal van Zanten
voor de hand ligt om kwekersrecht aan te vragen voor nieuwe marktintroducties. “Andere opties zijn er niet, wat ons betreft. We
hebben kosten gemaakt voor onze veredelingsactiviteiten en inspanningen verricht
om nieuwe rassen te ontwikkelen. Als er dan
resultaten zijn, willen we deze vanzelfsprekend ook economisch uitnutten. Dat doen
we door onze eigendommen via kwekersrecht te beschermen. Geen kwekersrecht aan-
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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. Dit keer de laatste
aflevering.

vragen, is geen optie. Het businessmodel is
erop gebaseerd om met de opbrengsten uit
de royalties de kosten te dekken van onze
veredelingsactiviteiten en daarmee winst toe
te voegen aan het totale bedrijfsresultaat.”

LICENTIECONTRACTEN
Royal van Zanten vraagt kwekersrecht aan
in Europa en in andere landen waar leliebollen worden geteeld. “Dan kun je denken aan
Nieuw-Zeeland, Chili en China.” Ze monitoren
de wereldwijde teelt van hun beschermde rassen zorgvuldig. “De controle op ons licentiebeheer doen we onder andere door de areaalopgaven van kwekers wereldwijd te controleren
en na te meten. Misbruik kun je niet altijd voor
zijn. Wat wel helpt, is als je een netwerk hebt
van mensen in de markt die weten wat, waar
door wie geteeld wordt. We reizen zelf naar
veel plekken waar leliebollen worden geteeld
dus het wordt snel inzichtelijk als er van onze
rassen uit een onbekende hoek bollen op de
markt worden gebracht.” De licentiecontracten laten geen ruimte voor marges. “We houden kwekers aan het contract. Het huren van
een licentie in de markt is altijd mogelijk, dan
is het areaal weer afgedekt. Over uitbreiding
van de licenties door veredelaars is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Meestal leidt
dit tot meer areaal, meer aanbod en lagere prijzen voor de kwekers. Dat kan op lange termijn
niet de bedoeling zijn, niet voor de veredelaar
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en niet voor de kwekers.
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