
REGISTRATIEPROCEDURE  
 

 
1. Naamscontrole 

Een naamcontrole kan problemen bij het in de handel brengen van een ras 

voorkomen. U kunt zelf, voorafgaand aan de registratie, een naamcheck uitvoeren 

op Internet. Floricode.com gebruikt hiervoor o.a. de volgende websites: 

www.plantscope.nl ; www.cpvo.europa.eu  ; www.rassenregister.com; 

http://register.boip.int/bmbonline/intro/select.do?language=nl  

Floricode.com kan ook een naamsvoortoetsing uitvoeren. Aan deze service zijn 

kosten verbonden. 

Naamwijziging: 

Aan een naamswijziging, na registratie bij Floricode.com, kunnen kosten 

verbonden zijn. Wanneer blijkt dat de rasnaam geregistreerd bij het Kwekersrecht 

niet overeenkomt met de rasnaam geregistreerd bij Floricode.com of een 

handelsaanduiding zonder duidelijke noodzaak moet worden veranderd, zal per 

geval € 125,-- in rekening worden gebracht. 

Als blijkt dat een bij Floricode.com geregistreerde rasnaam op een later tijdstip 

door Kwekersrecht niet wordt geaccepteerd en registrant Floricode.com hiervan 

niet op de hoogte brengt, wordt voor de wijziging van de naam per geval € 125,-- 

in rekening gebracht. 

 
2. Registratie 

De registratieprocedure is gemaakt om het registratieproces vlot te laten 

verlopen. Het niet goed opvolgen van de onder a, b en c vermelde regels kan 

vertraging opleveren. De productregistratie wordt dan opgeschort. Middels een 

aanvraagformulier gaat u een overeenkomst aan met Floricode.com. . 

Floricode.com verstrekt u een account. Zonder dit account kunt u niet registreren 

of productcodes ontvangen. 

a. Registratieformulier (zie ook handleiding digitale registratie) 

Het registratieformulier kunt u online invullen via de Floricode.com website. Het 

formulier dient volledig ingevuld te worden. Om te voorkomen, dat individuele 

tuinders hetzelfde product komen registreren bij Floricode.com, geeft 

Floricode.com er sterk de voorkeur aan dat de oorspronkelijke 

veredelaar/eigenaar van het product registreert. Dit is ook een grotere garantie 

voor het verstrekken van zo volledig mogelijke informatie over het product. 

Let op dat bij de volledige productnaam worden genoemd: Geslacht, eventueel 

soort en (voorgestelde) rasbenaming of wel denomination. Indien de 

handelsaanduiding afwijkt van deze rasnaam geeft u ook deze naam apart aan. 

b. Plantmateriaal 

Zonder plantmateriaal kan niet tot registratie worden overgegaan! 

Er dienen minimaal 3 takken (van snijbloemen) of 3 potten (voor kamer- en 

tuinplanten) bij Floricode.com gebracht te worden van REPRESENTATIEVE 

kwaliteit. Dit betekent dat een gaaf product wordt geleverd in een voldoende rijp 

stadium, waardoor het product met de juiste kenmerken beschreven wordt en 

direct goed fotografeerbaar is. Een mengsel kan alleen worden gedocumenteerd 

als hieruit minimaal 3 rassen apart worden geregistreerd. 

Graag even overleg met de registratiemedewerker, wanneer meer dan 10 

producten per keer worden ingebracht. 

c. Tijden  

Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen tussen 8.30 en 16.00 uur producten 

voor registratie bij Floricode.com worden gebracht. Lelies bij voorkeur op 

maandag brengen, omdat het enige tijd duurt voordat het optimale bloeistadium 

is bereikt. 

 
 
 

http://www.plantscope.nl/
http://www.cpvo.europa.eu/
file://sbs2011.vkclan.local/data/Registratie/Procedures/www.rassenregister.com
http://register.boip.int/bmbonline/intro/select.do?language=nl


 
3. Product afbeelding  

 

Van elk geregistreerd product worden één of meer gestandaardiseerde opnamen 

gemaakt, ter identificatie van het product. Deze taxonomische afbeelding wordt 

ter beoordeling gemaild naar de inzender van het product. Is de opstelling van het 

product op de afbeelding niet naar tevredenheid (hoek van fotografie, stand van 

de plant of bloem), dan is afkeuring mogelijk. Dus NIET op basis van de kwaliteit 

van het ingezonden product of de kleur op uw beeldscherm. Door eigen 

scherminstellingen kan deze afwijken van de gekalibreerde instelling die 

Floricode.com gebruikt. Zowel bij goed- als afkeuring dient de inzender binnen 14 

dagen te reageren i.v.m. afronding van de registratieprocedure. Afbeeldingen 

waarop u de productkwaliteit toch tegen vindt vallen, worden voorlopig in het 

archief van Floricode.com geplaatst en ook gebruikt tot het moment waarop u 

nieuw materiaal aanlevert. De kosten voor het maken van de nieuwe afbeelding 

bedragen € 50,--. 

Bij afkeuring op basis van de opstelling van het product dient nieuw materiaal 

gefotografeerd te worden, waarvoor de week van levering bekend moet zijn bij 

Floricode.com. Tot die tijd kan het beeld wel worden gebruikt voor presentaties, 

waaronder Plantscope. Dit beeld kan later door het nieuwe beeld worden 

overschreven. Wordt binnen een jaar niet gereageerd, dan wordt de afbeelding 

alsnog (goed)gekeurd op taxonomische kenmerken! 

 

4. Publicatie 

Alle bij Floricode.com geregistreerde producten worden op internet via Plantscope 

gepubliceerd. Publicatie op Plantscope van de productdia en de beschrijving kan 

met een jaar worden uitgesteld. Dit kunt u kenbaar maken op het registratie 

formulier. 

Eén van de taxonomische afbeeldingen kan na aanpassing gebruikt worden voor 

het beeldveilen, KOA, EKT of webshops. 

5. Uitgifte van de productcode 

Zodra het product is geregistreerd wordt de productcode (vbn code) uitgegeven. 

Middels een mail wordt dit kenbaar gemaakt aan inzender. Ook de datum dat de 

code actief is wordt vermeld. Wordt niet voldaan aan de betalingsvoorwaarden 

dan wordt de productcode (vbn code) geblokkeerd.   

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Het aanvragen van een productcode 

Een productcode (vbn code) kan alleen worden aangevraagd als het product is 

geregistreerd. Registratie gebeurt door Floricode.com. Boomkwekerijproducten die al 

een artikelcode van de Stichting Beurshal hebben, worden geactiveerd in het 

Floricode systeem als ook deze producten de bovenstaande procedure hebben 

doorlopen. De codeaanvraag vindt gelijk plaats met de registratie. U kunt bij 

registratie eventueel aangeven GEEN code te willen ontvangen. 
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