AANPAK VAN CRIMINALITEIT INZAKE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
IE-criminaliteit is complex, verplaatst zich snel en evolueert mee met de
technologie en de zakelijke trends op wereldniveau.
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Online inbreuken op het auteursrecht vormen een serieus probleem.
Illegale IPTV alleen al levert jaarlijks bijna 1 miljard euro op voor criminele
ondernemingen in de hele EU.
(bron: Illegale IPTV in de EU, onderzoek naar bedrijfsmodellen die online inbreuken maken,
november 2019, EUIPO)

Namaakgoederen worden ook steeds vaker verzonden via kleine pakketjes
en snelle koeriersdiensten dankzij de ontwikkeling van e-commerce en de
lage postkosten.
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IE-criminaliteit is ernstig, internationaal aanwezig en is gekoppeld met
georganiseerde polycriminaliteit.
De productie en verspreiding van namaakgoederen is verbonden met
internationale georganiseerde misdaadgroepen, maar ook met bredere
criminele handelingen, zoals fraude, belastingontduiking, cybercriminaliteit
en mensenhandel.
(bron: Evaluatierapport over de bedreiging van namaak en piraterij, juni 2019, Europol-EUIPO)

Nieuwe transportroutes bieden meer mogelijkheden voor de import in de
Europese Unie.
Nieuwe technologieën, zoals blockchain en kunstmatige intelligentie, brengen
veelbelovende mogelijkheden met zich mee rond de handhaving van intellectueleeigendomsrechten. Voor een efficiënte bestrijding van de IE-criminaliteit zijn
krachtige en gecoördineerde reacties nodig van alle relevante belanghebbenden,
zoals beleidsmakers, handhavingsinstanties, de industrie en tussenpersonen.
https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/

EUIPO

BELANG
VAN INTELLECTUELEEIGENDOMSRECHTEN
EN
DE INVLOED
VAN INBREUKEN
Intellectuele-eigendomsrechten bieden stimulansen en een eerlijke beloning
voor innovatie en creativiteit, de belangrijkste troeven van Europa.
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WAARDE VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN (IER) IN DE EUROPESE UNIE (EU)

...voor burgers en consumenten
Burgers geven blijk van een hoge mate van steun voor IER:
BELANG VAN IER

...voor de economie

97% erkent het belang van IER

Sectoren die een hoger dan gemiddeld gebruik van IER hebben:
Consumenten
45% van de totale
economische activiteit (BBP)
in de EU (6,6 biljoen euro)

96% van de export van
Europese waren naar de
rest van de wereld

DIGITALE CONTENT
83% geeft de voorkeur aan legale toegang
tot online digitale inhoud
JONGE CONSUMENTEN ‘15- TOT 24-JARIGEN’
13% kocht namaakgoederen in de laatste 12 maanden
21% had toegang tot illegale digitale inhoud in de laatste
12 maanden

(bronnen: Scorebord jeugd en IE, oktober 2019, EU-burger en IE, maart 2017, EUIPO)

Rechtstreeks 29% van alle banen
in de EU (39% als we de indirecte
werkgelegenheidseffecten in andere
sectoren toevoegen) en lonen die 47%
hoger liggen dan in overige sectoren
(bron: Sectoren en economische prestaties rond IER in de Europese Unie, september 2019, EUIPO-EPO)

GEVOLGEN VAN INBREUKEN OP DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
De economische en sociale gevolgen van IER-inbreuken
zijn groot op Europees niveau, zoals blijkt uit een reeks
onderzoeken in sectoren die bijzonder kwetsbaar zijn voor
namaak (waaronder cosmetica, kleding, schoenen, accessoires, farmaceutische producten, wijn, pesticiden, enz.)

...voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s)
KMO’s die minstens één merk, model of patent bezitten, hebben:

HOGERE INKOMSTEN

KMO’s

32% hogere omzet per werknemer

6,8% van de Europese import, oftewel
121 miljard euro, bestaat uit
namaakgoederen.
6,4% van de totale omzet
gaat jaarlijks rechtstreeks verloren.
83 miljard euro aan verkoop gaat
jaarlijks verloren.

GROTERE KANS OP GROEI
+21% ondergaat groei
+10% ondergaat grote groei
KMO'S IN DE EU
9% van de Europese kmo’s bezitten geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten

(bronnen: Snelgroeiende bedrijven en intellectuele-eigendomsrechten: IER-profiel van veelbelovende kmo’s in Europa, mei
2019, EUIPO-EPO; IE-scorebord voor kmo’s, oktober 2019, EUIPO; IER en krachtige prestaties in Europa, juni 2015, EUIPO)

671 000 banen gaan jaarlijks verloren.
Regeringen in de hele EU lopen
jaarlijks meer dan 15 miljard euro
mis aan belastingen en
socialezekerheidsbijdragen.

3,3% van de wereldhandel, 460 miljard
euro bestaat uit namaakgoederen.
Namaakgoederen vormen een risico
voor de gezondheid en veiligheid van de
consument en voor het milieu, omdat
ze niet voldoen aan de kwaliteits- en
veiligheidsnormen. Er is een toename
waargenomen van de inbeslagname
door de douane van namaakspeelgoed,
pesticiden en farmaceutische producten
die bedoeld zijn voor ernstige ziekten.

(bronnen: Trends in de handel van namaak- en door piraterij verkregen goederen, maart 2019, OESO-EUIPO; Statusrapport over
inbreuk op IER, juni 2019, EUIPO; Kwalitatief onderzoek naar de risico’s van namaakgoederen voor de consument, juni 2019, EUIPO)

