
Surf naar: economie.fgov.be/nl/die
of neem rechtstreeks contact op met de Belgische  
Dienst voor de Intellectuele Eigendom:
Tel.: +32 (0) 800 120 33 (gratis vanuit België)
E-mail: piie.contact@economie.fgov.be
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Kwekersrecht
Wat is een kwekersrecht?
Het kwekersrecht is een intellectueelrechtelijke bescher-
ming met als doel de creatie van nieuwe en waardevolle 
plantenrassen te stimuleren.

De rechthebbende van een kwekersrecht krijgt het 
 exclusieve recht om bepaalde exploitatiehandelingen te 
stellen rond materiaal van zijn of haar beschermd plantenras 
(zoals bv. het verkopen van teeltmateriaal).

Het verkrijgen van een kwekersrecht vereist het doorlopen 
van een verleningsprocedure waarin vastgesteld wordt 
dat het betrokken ras nieuw, voldoende onderscheidbaar, 
bestendig en homogeen is.

Het kwekersrecht is 25 tot 30 jaar geldig vanaf de verlening.

Waar geldt het kwekersrecht?
Een Belgisch kwekersrecht wordt verleend door de 
 Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom en biedt 
enkel een exclusief recht in België.

Een communautair kwekersrecht, dat geldt voor de gehele 
Europese Unie, vereist het doorlopen van een verlenings-
procedure bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen 
(cpvo.europa.eu).

Een kwekersrecht dat geldt in landen buiten de Europese 
Unie vereist het doorlopen van een verleningsprocedure in 
elk van de betrokken landen. (Meer informatie vindt u op 
de website van The International Union for the Protection 
of New Varieties of Plants: www.upov.int.)

Hoe verloopt de Belgische 
verleningsprocedure?
Om een Belgisch kwekersrecht aan te vragen bij de 
Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) moet u 
minstens:

 een indieningstaks betalen; 
 een aanvraagformulier en een technische vragenlijst 

indienen, die u kunt downloaden via de webpagina van 
de DIE;

 een rasbenaming voorstellen.

De DIE controleert vervolgens:
 of met de ingediende documenten en de betaalde taks 

alle vereisten vervuld zijn voor het toekennen van een 
indieningsdatum;

 of alle formele vereisten voldaan zijn;
 of het plantenras nieuw is;
 of de voorgestelde rasbenaming geschikt is.

Als alle voornoemde voorwaarden vervuld zijn, bestelt 
de DIE een technisch onderzoek bij een extern onder
zoekscentrum. Dat gaat na of het plantenras voldoende 
onderscheidbaar, bestendig en homogeen is. Het 
voert daartoe veldproeven uit, die zich uitstrekken over 
meerdere groeicycli van het plantenras.

Als blijkt dat ook het technische onderzoek positief is, 
dan verleent de DIE een kwekersrecht voor het planten
ras. De rechthebbende ontvangt een kwekersrecht-
certificaat als bewijs daarvan. 

In de verleningsprocedure is het bovendien mogelijk: 
 om de voorrang in te roepen van een eerdere aan-

vraag voor een kwekersrecht over hetzelfde ras;
 om het hergebruik te vragen van een eerder technisch 

onderzoek over hetzelfde ras.

Welke taksen zijn verbonden aan 
het kwekersrecht?
Meer informatie over de procedure en de jaarlijkse 
instand houdingstaksen vindt u op de webpagina’s van de 
DIE, in de rubriek “Kwekersrecht”.
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https://economie.fgov.be/die
mailto:piie.contact%40economie.fgov.be?subject=
https://cpvo.europa.eu/
https://www.upov.int/
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Intellectual-property/form-aanvraag-OV-NL.doc
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/kwekersrecht/hoe-een-kwekersrecht/hoe-verkrijg-ik-een-belgisch
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/kwekersrecht/

