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Reglement voor het gebruik van en het 
toezicht op het certificeringsmerk ‘Plant 
van hier’ 

Algemene bepalingen  

Artikel 1. De rechtsgrond voor voorliggend reglement bestaat uit: 

1° het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning 

van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig 

teeltmateriaal, hierna besluit tot erkenning genoemd; 

2° het Ministerieel Besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement 

betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal, hierna technisch controlereglement genoemd. 

Art. 2. In dit document wordt verstaan onder:   

1° certificeringsmerk: het certificeringsmerk waarop dit document van toepassing is, namelijk het 

certificeringsmerk zoals weergegeven in bijlage 1; 

2° beheerder: de organisatie die het certificeringsmerk gedeponeerd heeft, namelijk het Agentschap 

voor Natuur en Bos,  opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot 

oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor 

Natuur en Bos; 

3° gebruiker: leverancier, die erkend is conform de voorwaarden, bepaald in artikel 1.4 van het 

technisch controlereglement of organisatie die planten met het certificeringsmerk doorverkoopt en 

daartoe is geregistreerd bij het Agentschap voor Natuur en Bos of organisatie die sensibiliseert rond 

gebruik van het certificeringsmerk en daartoe is geregistreerd bij het Agentschap voor Natuur en 

Bos; 

4° reglement: het document Reglement voor het gebruik van en het toezicht op het 

certificeringsmerk ‘Plant van hier’ inclusief 2 bijlagen; 

5° ‘Plant van Hier’ plantsoen: autochtoon bosbouwkundig teeltmateriaal  afkomstig van 

uitgangsmateriaal erkend in Vlaanderen met als oorsprong autochtoon of vermoedelijke autochtoon 

conform het besluit tot erkenning. Het teeltmateriaal is verplicht onderhevig aan het technisch 

controlereglement.  

Vormelijke en inhoudelijke omschrijving certificeringsmerk  

Art. 3. Het certificeringsmerk, zoals weergegeven in bijlage 1, werd geregistreerd bij het Benelux-

Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 

Art. 4. De vorm, grootte en het kleurgebruik van het certificeringsmerk dienen te voldoen aan 

onderstaande voorschriften: 

1° vorm: cirkel; 
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2° minimale grootte cirkel: diameter 1 cm; 

3° kleurgebruik: paars (pantone 228; C=0 M=100 Y=5 K=40 R=156 G=0 B=89) en wit. 

Het zwart-wit afdrukken van het certificeringsmerk in stukken van sensibiliserende of informerende 

aard is toegestaan, indien de afdruk in kleur onmogelijk is.  

Art. 5.  Het certificeringsmerk werd geregistreerd voor de volgende klassen: 

1° Kl 31: zaden voor zover niet begrepen in andere klassen, levende planten en bloemen; 

2° Kl 35: reclame, informatieve en sensibiliserende teksten voor folders, kranten, magazines en 

ledenblaadjes, administratieve exploten, offertes, bestekken, websites, infoborden; 

3° Kl 41: diensten van databanken bevattende informatie inzake natuur te raadplegen via internet, 

opleidingen inzake natuur, ontspanning, organiseren van culturele en natuurrecreatieve 

evenementen, organiseren van wandelingen of fietstochten, publiceren van drukwerken in gedrukte 

of elektronische vorm. 

Gebruiksrecht 

Art. 6. De houder van de exclusieve rechten op het certificeringsmerk is de beheerder, zoals 

gedefinieerd in artikel 2. Bij wijzigingen die effect hebben op de praktische toepassing van het 

reglement zal de beheerder naar best vermogen de gebruikers horen.  

Art. 7. De beheerder is bevoegd om het recht tot gebruik van het certificeringsmerk in de Benelux, 

met inachtneming van de bepalingen van dit reglement, toe te kennen aan  de gebruiker. 

Art. 8. De beheerder verbindt zich ertoe alle onderzoeksgegevens en overige gegevens van de 

gebruiker welke ingevolge het aanvragen of verlenen van het recht tot gebruik van het 

certificeringsmerk te zijner kennis komen, te behandelen conform de Algemene verordening 

Gegevensbescherming. 

Art. 9. De gebruikers zijn niet bevoegd om het recht tot gebruik van het certificeringsmerk aan een 

derde over te dragen of om aan een derde een licentie op het certificeringsmerk te verlenen. 

Indien de gebruiker een leverancier is, is deze gebruiker onderworpen aan de voorwaarden die 

worden opgelegd in artikel 15. Deze gebruiker is niet onderworpen aan de voorwaarden opgelegd in 

artikels 11 tot en met 14. 

Indien de gebruiker een organisatie is, die ‘Plant van Hier’ plantsoen met het certificeringsmerk 

doorverkoopt of een organisatie die sensibiliseert rond het gebruik van het certificeringsmerk, is 

deze gebruiker onderworpen aan de voorwaarden die worden opgelegd in artikels 11 tot en met 13. 

Deze gebruiker is niet onderworpen aan de voorwaarden die opgelegd worden in artikel 14. 

Art. 10. Voor een goed begrip en zonder afbreuk te doen aan de definities in artikel 2 dienen 

volgende communicatieregels in acht genomen te worden: 

1° de gebruiker dient het certificeringsmerk steeds te gebruiken voor de in artikel 5 geregistreerde 

klassen; 
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2° de gebruiker dient te allen tijde de bepalingen in artikel 1 van het besluit tot erkenning te 

respecteren en correct te hertalen. Het certificeringsmerk mag absoluut niet gerelateerd worden aan 

incorrecte omschrijvingen van ‘Plant van Hier’ plantsoen of wetenschappelijk incorrecte voordelen 

van ‘Plant van Hier’ plantsoen; 

3° het certificeringsmerk mag door de gebruiker niet als eigen organisatie- of handelmerk worden 

gebruikt; 

4° de gebruiker verkiest de term ‘Plant van Hier’ plantsoen boven de termen autochtoon 

plantmateriaal, autochtone bomen en struiken, autochtone planten, autochtone stekken en 

autochtone zaden bij communicatie rond het certificeringsmerk. 

Voorwaarden bij gebruik van het certificeringsmerk  

Voorwaarden bij gebruik van het certificeringsmerk door organisaties die ‘Plant van Hier’ plantsoen 

met het certificeringsmerk doorverkopen of organisaties die sensibiliseren rond het gebruik van het 

certificeringsmerk. 

Art. 11.  De toestemming tot gebruik van het certificeringsmerk kan verkregen worden door opname 

in het register ‘Plant van hier’ van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hiertoe dient een aanvraag 

ingediend te worden bij de beheerder. De beheerder onderzoekt de aanvraag. Indien het onderzoek 

positief verloopt stuurt de beheerder het reglement ter ondertekening naar de aanvrager. De 

toekomstige gebruiker leest en ondertekent het reglement voor akkoord en stuurt deze terug naar 

de beheerder. Deze neemt de gebruiker op in het register. De gebruiker is daarna verplicht tot het 

bijhouden van alle stukken en documentatie die in relatie staan tot het certificeringsmerk.  

Art. 12. Organisaties, die ‘Plant van Hier’ plantsoen met het certificeringsmerk doorverkopen en 

organisaties die sensibiliseren rond het gebruik van het certificeringsmerk mogen na opname in het 

register het certificeringsmerk vrij gebruiken binnen een informatief of sensibiliserend kader.  

Art. 13. Geregistreerde organisaties overeenkomstig artikel 11 die promotie voeren voor het 

certificeringsmerk ‘Plant van Hier’ engageren zich om maximaal gebruik te maken van het ‘Plant van 

Hier’ plantsoen bij aanplantingen die ze zelf uitvoeren of coördineren. Tevens adviseren ze hun leden 

om bij aanplantingen maximaal gebruik te maken van het ‘Plant van Hier’ plantsoen.  

Voorwaarden bij gebruik van het certificeringsmerk door leveranciers 

Art. 14.  Zonder afbreuk te doen aan andere clausules van dit reglement, mogen leveranciers, die 

erkend zijn conform de voorwaarden bepaald in artikel 1.4 van het technisch controlereglement, het 

certificeringsmerk gebruiken voor het in de handel brengen van ‘Plant van Hier’ plantsoen. 

Controle en sancties 

Art. 15. De beheerder of een deskundige aangesteld door de beheerder kan te allen tijde controle 

uitvoeren op het correct gebruik van het certificeringsmerk. 

Controle en sancties op het gebruik van het certificeringsmerk door organisaties die ‘Plant van Hier’ 

plantsoen met het certificeringsmerk doorverkopen of organisaties die sensibiliseren rond het gebruik 

van het certificeringsmerk. 
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Art. 16. Indien het certificeringsmerk wordt gebruikt zonder toestemming van de beheerder, dan kan 

de beheerder het  gebruiksrecht gedurende drie jaar ontzeggen. De gebruiker heeft in dat geval geen 

recht op vergoeding van de schade geleden door de ontzegging. 

Art. 17. Indien een verkeerde definitie of bijhorende voordelen in relatie worden gebracht met het 

certificeringsmerk, dan kan de beheerder het gebruik gedurende 6 maanden ontzeggen. De 

organisatie is verplicht een rechtzetting te publiceren in het communicatiemiddel waarin de fout is 

verschenen. De organisatie heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de schade geleden door 

de ontzegging. 

Art. 18. Indien in bestekken met betrekking tot de aankoop van ‘Plant van Hier’ plantsoen de 

voorwaarden niet worden opgenomen, dan kan de beheerder een geldboete van 75 euro opleggen 

per bestek dat de voorwaarden niet bevat. 

Art. 19. Indien stukken of documenten met betrekking tot het certificeringsmerk niet of onvoldoende 

worden bijgehouden door de gebruiker, dan kan de beheerder bij een eerste overtreding een 

waarschuwing geven. Bij een tweede overtreding kan de beheerder het gebruiksrecht gedurende 

drie jaar ontzeggen. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de schade geleden 

door de ontzegging. 

Controle en sancties op het gebruik van het certificeringsmerk door leveranciers 

Art. 20. Indien het certificeringsmerk wordt gebruikt zonder dat de leverancier is erkend conform de 

voorwaarden bepaald in artikel 1.4 van het technisch controlereglement, dan kan de beheerder het 

gebruiksrecht levenslang ontzeggen. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de 

schade geleden door de ontzegging. 

Art. 21. Indien er een foutieve definitie of bijhorende voordelen in relatie worden gebracht met het 

certificeringsmerk dan kan de beheerder het gebruik gedurende 6 maanden ontzeggen. De 

leverancier is dan verplicht een rechtzetting te publiceren in het communicatiemiddel waarin de fout 

is verschenen. De organisatie heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de schade geleden 

door de ontzegging.  

Inbreuken door derden 

Art. 22. Iedere gebruiker van het certificeringsmerk is verplicht iedere inbreuk op en ieder 

onbevoegd gebruik van het certificeringsmerk, dat hem of haar ter kennis komt, te melden aan de 

beheerder. 

Art. 23. Iedere gebruiker van het certificeringsmerk kan de beheerder machtigen in rechte op te 

treden ter bescherming van het certificeringsmerk. De beheerder kan eveneens de personen die 

houder zijn van het gebruiksrecht van het certificeringsmerk toelaten mede in rechte op te treden, 

zich bij de actie aan te sluiten of tussen te komen in het geding dat ingespannen is door of tegen de 

gebruiker. 

Art. 24. Indien de beheerder alleen optreedt kan hij het bijzonder belang van de gebruikers laten 

gelden en de bijzondere schade die een of meer van deze gebruikers heeft geleden in de eis tot 

schadevergoeding opnemen. 
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Opschorting 

Art. 25. De gebruikers van het certificeringsmerk zijn niet meer aan dit reglement gebonden, zodra 

het certificeringsmerk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.  

Geschillen 

Art. 26. Alle geschillen zullen worden behandeld in toepassing van de Belgische wetgeving en onder 

bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

Overgangsmaatregelen 

Art. 27. Aangesloten kwekers overeenkomstig het oorspronkelijke Reglement voor het gebruik van 

en het toezicht op het collectieve beeldmerk ‘Plant van Hier’ kunnen gedurende drie jaar vanaf 30 

april 2019 hun voorraad autochtoon plantmateriaal, dat niet verhandeld kan worden overeenkomstig 

het besluit tot erkenning, rekening houdend met voorliggend reglement, verkopen. Deze voorraad is 

geregistreerd in een oogstdatabank door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en ter 

beschikking gesteld van de beheerder. De kwekers dienen hiertoe een voorraadboekhouding bij te 

houden die ze ten allen tijde op vraag van de beheerder aan hem ter beschikking moeten stellen. 

Art. 28. Alle overige personen en organisaties die het certificeringsmerk voeren, doen dat onder het 

bestaande reglement, tot de overdracht van het label aan het Agentschap voor Natuur en Bos bij het 

Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom officieel gepubliceerd is.  
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Bijlage 1.   Het certificeringsmerk  
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Bijlage 2.  Op te nemen voorwaarden in bestekken van gebruikers  

Elke plantensoort, opgenomen in de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 

2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de 

handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal, wordt maximaal aangeleverd als ‘Plant van Hier’ 

plantsoen met het certificeringsmerk ‘Plant van Hier’ als kwaliteitslabel.  

Bij levering van het ‘Plant van Hier’ plantsoen wordt steeds het document van de leverancier 

overeenkomstig het technisch controlereglement meegeleverd. 

De leverancier van het ‘Plant van Hier’ plantsoen is erkend overeenkomstig het Ministerieel Besluit 

van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig 

teeltmateriaal. 


