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SAMENVATTING
Deze studie behelst een actuele analyse van de gevolgen voor de wereldwijde handel in
nagemaakte en door piraterij verkregen producten, bij het grote publiek ook wel bekend als
“namaakproducten”. Op basis van een statistische analyse en een unieke dataset met gegevens
van bijna een half miljoen inbeslagnames door de douane wereldwijd brengt de studie het enorme
aandeel van nagemaakte en door piraterij verkregen goederen in de internationale handel in
kaart.
In 2013 vertegenwoordigde de internationale handel daarin maar liefst 2,5 % van de
wereldhandel, oftewel 461 miljard USD. Dat is evenveel als het bbp van Oostenrijk of het bbp van
Ierland en Tsjechië samen. Bovenal benadrukt het dat rechthebbenden, overheden en de formele
economie als geheel zou kunnen lijden onder aanzienlijke economische en sociale verliezen. Ook
blijkt hieruit hoe groot de financiële macht is van de criminele netwerken die achter deze handel
zitten.
Wordt specifiek op de Europese Unie ingezoomd, dan blijkt dat de invoer van nagemaakte
en door piraterij verkregen producten in 2013 maar liefst 5 % van de totale invoer oftewel
116 miljard USD (85 miljard EUR) bedroeg. Hieruit valt af te leiden dat de handel in namaak voor
een groep ontwikkelde landen zoals de EU percentueel tweemaal zo veel effect heeft als voor de
wereld in zijn geheel. De omvang van het verschijnsel blijkt groter dan tien jaar geleden.
In een OESO-studie uit 2008 werd geschat dat nagemaakte en door piraterij verkregen goederen
goed waren voor 1,9 % van de wereldwijde invoer, oftewel 200 miljard dollar, gebaseerd op de
beste gegevens en beperkter methoden die destijds beschikbaar waren. De huidige heropleving
van de internationale handel en de open, mondiale economie bieden vervalsers en criminelen
alleen nog maar meer mogelijkheden. Namaak en piraterij vormen inmiddels dan ook een grote
bedreiging voor elke moderne kenniseconomie.
Namaak en piraterij doen er toe in een innovatie gedreven wereldeconomie. Intellectueel
eigendom (IE) is een belangrijk waardescheppend instrument voor bedrijven en een succesfactor
in concurrerende markten. Op macro-economisch niveau behoren bescherming en handhaving
van IE-rechten tot de belangrijkste aanjagers voor innovatie hetgeen bijdraagt aan duurzame
economische groei. Gezien het fundamentele economische belang van IE vormen namaak en
piraterij een serieuze bedreiging van duurzame, op IE gebaseerde bedrijfsmodellen en moeten ze
als zodanig rechtstreeks worden bestreden.
Een groot aantal producten is onderhevig aan praktijken van namaak en piraterij, van
luxe en b2b-waren tot gangbare consumentenproducten. Elk product waarvoor IE extra
economische waarde voor rechthebbenden genereert en prijsverschillen doet ontstaan, is een
potentieel doel voor vervalsers. Nagemaakte producten lopen uiteen van min of meer hoogwaardige
consumentengoederen in het luxe segment zoals horloges, parfum of lederwaren, en b2b-waren
zoals machines, chemische producten of reserveonderdelen in alle prijsklassen, tot alledaagse
consumptiegoederen als speelgoed, medicijnen, cosmetica en levensmiddelen. In feite loopt elk
door IE-rechten beschermd product het risico te worden nagemaakt. Er zijn zelfs inbeslagnames
gerapporteerd van verse aardbeien, bananen, kaneel en kokosolie waarvan het handelsmerk
was geschonden. Sommige nagemaakte producten, zoals medicijnen, reserveonderdelen en
speelgoed, zijn van zeer slechte kwaliteit en kunnen ernstige gevaren voor de gezondheid en
veiligheid opleveren.
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Geen enkel marktsegment blijft gespaard. Vervalsers en piraten proberen een zo hoog
mogelijke winst te genereren door zich op alle potentiële marktsegmenten te richten, zowel
secundaire markten, waarop consumenten bewust illegale producten van vervalsers en piraten
kopen, als primaire markten, waar kopers zonder dat ze het weten in plaats van legale producten
namaakgoederen in handen krijgen.
De handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen is een wereldwijd en
dynamisch verschijnsel. De afgelopen jaren zijn de markten voor producten die inbreuk maken op
IE-rechten in toenemende mate geglobaliseerd en onder invloed van wereldwijde trends komen te
staan. De heropleving van de handel na de crisis en de daaruit voortvloeiende nieuwe marktkansen
in tal van regio’s, de opkomst en wereldwijde vertakking van waardeketens en het sterk groeiende
aandeel van e-commerce in de wereldhandel zijn evenzovele factoren die een rol spelen bij de
totstandkoming van een wereldwijde marktdynamiek voor zowel legale als nagemaakte goederen.
Nagemaakte en door piraterij verkregen producten kunnen uit vrijwel alle economieën
op alle continenten afkomstig zijn, met China als schijnbaar belangrijkste producerende
economie. Namaakgoederen kunnen uit iedere economie afkomstig zijn, maar over het
algemeen spelen vooral middeninkomenslanden en opkomende economieën een hoofdrol
op de internationale markten voor nagemaakte en door piraterij verkregen goederen. Deze
economieën worden aangeduid als “economieën van herkomst”; het gaat om hetzij belangrijke
doorvoerpunten voor de internationale handel, hetzij producerende economieën, met China
als de nummer één. Ze beschikken veelal over voldoende infrastructuur en technologische en
productiecapaciteit om grootschalige handel mogelijk te maken, maar hebben niet altijd gezorgd
voor degelijke institutionele kaders, waaronder wetgeving en handhavingsmaatregelen in verband
met IE, die nodig zijn om de handel in nagemaakte producten te bestrijden.
De meeste merken vallen ten prooi aan namaakpraktijken, vaak in OESO-landen, maar
ook China is doelwit geweest. Door de gegevens over merken uitvoerig te analyseren en te
koppelen aan informatie over de registratie van de houders van geschonden IE-rechten kon
worden vastgesteld dat de meeste producten waarop vervalsers zich richten in OESO-landen
zijn geregistreerd, met name de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Zwitserland, Japan, Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Maar ook in opkomende economieën neemt het aantal
geregistreerde rechthebbenden toe. Zo blijkt uit recente gegevens dat veelvuldig inbreuk is gemaakt
op de IE-rechten van Chinese bedrijven. Of ze nu in ontwikkelde economieën of in snel groeiende
economieën zijn gevestigd, alle innovatieve bedrijven die voor hun strategie voor wereldwijde
expansie mede van IE afhankelijk zijn, lopen gevaar.
Routes waarlangs nagemaakte en door piraterij verkregen goederen worden verhandeld,
zijn complex en kunnen dynamisch veranderen. Het kan ook om doorvoerpunten gaan. Via
een analyse van de invoer in de EU van nagemaakte en door piraterij verkregen goederen kon
een aantal belangrijke doorvoerpunten in kaart worden gebracht. Sommige daarvan, zoals China,
Hongkong en Singapore, zijn belangrijke hubs voor de internationale handel in algemene zin.
Andere doorvoerpunten zijn onder meer economieën met een zeer zwak bestuur en een sterke
aanwezigheid van georganiseerde criminele of zelfs terroristische netwerken (zoals Afghanistan
en Syrië). Uit de analyse blijkt dat de situatie van jaar tot jaar sterk verschilt, doordat smokkelaars
handig gebruik maken van nieuwe hiaten in het bestuur. Het geeft aan dat vervalsers en criminele
netwerken zwakke punten en leemtes snel weten te vinden en dus ook mogelijkheden voor
arbitrage optimaal weten te benutten.
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Het aandeel kleine zendingen, vooral via post- of koeriersdiensten, blijft stijgen. De oorzaak
lijkt te zijn dat de kosten van dit soort vervoerswijzen dalen en internet en e-commerce een steeds
grotere rol spelen in de internationale handel. Verzending in kleine volumes is voor smokkelaars ook
een manier om opsporing te voorkomen en het risico van sancties zo veel mogelijk te beperken. Dat
leidt vervolgens weer tot hogere kosten voor controle en vasthouding door douanediensten en stelt
handhavingsinstanties voor de nodige extra problemen. Het beheren van dergelijke grote aantallen
inbeslagnames - van administratieve verwerking tot milieuvriendelijke vernietiging - betekent een
aanzienlijke werklast voor de douanediensten en een kostenpost voor de belastingbetaler.
Meer onderzoek is nodig om de uitdaging aan te gaan, zodat landen, individueel en
gezamenlijk, beleid en de handhaving daarvan kunnen ontwerpen. Informatie over de omvang
en reikwijdte van en de trends in de handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen
is cruciaal voor een goed inzicht in het soort problemen waarvoor overheden en rechthebbenden
zich gesteld zien. De onderhavige bevindingen berusten evenwel op waarnemingen omtrent
inbeslagnames door douanediensten en hebben geen betrekking op binnenslands geproduceerde
en geconsumeerde nagemaakte en door piraterij verkregen producten, noch op door piraterij
verkregen digitale producten op internet, dat om aanvullend onderzoek vraagt.
Het volledige rapport is beschikbaar op www.euipo.europa.eu en www.oecd-ilibrary.org
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