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Omschrijving 

Het logo "Belgische hop” en alle varianten ervan (quadri color, goudkleurig, zwart, 

grijs,  met opschrift in het Nederlands/Engels of Frans/Engels) is eigendom van de vzw 

HOP en wordt op vraag van de brouwerij toegekend aan bieren gebrouwen met hop van 

Belgische oorsprong waarvoor door de Vlaamse overheid, Departement landbouw en 

visserij (DLV) of (nog onder voorbehoud) de Waalse overheid, Le Service Public de 

Wallonië een certificaat met het logo “Belgische hop” werd afgeleverd. Dit certificaat 

met logo garandeert herkomst en kwaliteit. De toekenning gebeurt door de vzw HOP. 

Eenmaal het logo is toegekend aan een bier, mag de brouwerij die het desbetreffende 

bier brouwt, het logo gebruiken bij de promotie van dat bier. 

 

Het gebruik van dit logo gebeurt volgens de richtlijnen en specificaties bepaald in de 

gids "Huisstijl logo Belgische Hop", is voor onbepaalde duur en wordt per bier 

aangevraagd. Het gebruik blijft behouden zolang aan alle voorwaarden van het 

lastenboek wordt voldaan of tot de brouwerij, via een schriftelijke melding aan de vzw 

Hop, afstand doet van het gebruik.  

 

Voorwaarden 

De voorwaarden zijn afhankelijk van de versie van het aangevraagde logo. 

Logo Belgische hop 
Er wordt minstens 50% Belgische hop gebruikt bij de productie van het bier.  

Gouden logo Belgische hop 

Er wordt 100% Belgische hop gebruikt bij de productie van het bier. 

 

Onder “Belgische hop” wordt verstaan: hop van Belgische oorsprong waarvoor door de 

Vlaamse overheid, Departement landbouw en visserij (DLV) of (nog onder voorbehoud) 

de Waalse overheid, Le Service Public de Wallonië een certificaat met het logo 

“Belgische hop – Belgian Hops” werd afgeleverd. 

 

Via de bepalingen beschreven onder “Toezicht” kan worden nagegaan of de 

voorwaarden blijvend vervuld worden eenmaal het logo werd toegekend. 

 

Aanvraagprocedure 

Het aanvraagformulier voor het gebruik van het logo “Belgische hop – Belgian Hops” 

wordt in tweevoud ingevuld, ondertekend en verstuurd naar het secretariaat van de 

vzw HOP. Dit formulier kan op eenvoudige vraag bekomen worden bij de vzw HOP of 

via de website www.belgischehop.be  worden gedownload.  Dit formulier vergezeld 

van (kopies van) de aankoopbewijzen (certificaat of aankoopfactuur) van Belgische 

hop van de voorbije 12 maanden. 

Bij een gunstige evaluatie van deze aanvraag door het dagelijks bestuur van de vzw 

HOP wordt het logo toegekend aan het bier. Dit gebeurt door het ondertekenen van 

het in tweevoud opgemaakte aanvraagformulier door de vzw HOP. Eén exemplaar 

http://www.belgischehop.be./


wordt teruggestuurd naar de brouwerij. Op dat moment zal de vzw HOP het logo 

digitaal ter beschikking stellen aan de brouwerij, samen met de bepalingen van de 

huisstijl. 

 

Toezicht 

De vzw HOP houdt toezicht op de naleving van het gebruik van het logo. Elk jaar kan de 

vzw HOP vóór 30 april de aankoopbewijzen (certificaat of aankoopfactuur) van 

Belgische hop van het voorbije jaar (1 mei - 30 april) opvragen aan de brouwerij. 

Indien de brouwerij vóór 30 april geen aankoopbewijzen van Belgische hop kan 

voorleggen, mag vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar het logo niet langer 

gebruikt worden door de brouwerij. 

 

Geschillen 

Geschillen worden beslecht door de rechtbank van Koophandel van Ieper. 

 

Contactgegevens 

vzw HOP 

p/a: Grote Markt 1, 8970 Poperinge 

tel: 0(032)57/ 34 66 71 - fax: 0(032)57/33 75 81 

email: vzwhop@poperinge.be 
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