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Door namaak jaarlijks 15 miljard verlies aan 

inkomsten voor overheden in de EU 
 

➢ Nieuwe schatting toont omvang van inkomsten in nationale begroting die verloren 
gaan als gevolg van namaak 

➢ Omzetverlies voor de sector cosmetica en persoonlijke verzorging in de EU van 
14,1% 

➢ Georganiseerde criminele groepen worden steeds vaker in verband gebracht met de 
handel in namaakgoederen 

 
Volgens een nieuw verslag van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie 
(EUIPO) lopen overheden inkomsten mis door de economische en sociale schade veroorzaakt 
door namaak en versterkt dit mogelijk ernstige misdrijven zoals drugshandel en witwassen van 
geld. 
 
De aanwezigheid van namaakgoederen op de markt leidt volgens het verslag tot een geschat 
verlies aan overheidsinkomsten tot in totaal 15 miljard euro per jaar in de EU, doordat illegale 
fabrikanten geen directe en indirecte belastingen en sociale premies afdragen.  
 
Bovendien heeft namaak in de EU volgens de raming van EUIPO jaarlijks tot 19 miljard euro aan 
gederfde omzet tot gevolg in de sectoren cosmetica en persoonlijke verzorging, gedistilleerde 
dranken en wijn, geneesmiddelen, en speelgoed en spellen. Namaakproducten worden niet aan 
dezelfde strenge testen onderworpen als echte goederen om te waarborgen dat mensen ze veilig 
kunnen consumeren of gebruiken. 
 
Sinds de publicatie van het vorige onderzoek door EUIPO in 2019 is met name het omzetverlies 
in de sector cosmetica en persoonlijke verzorging toegenomen, namelijk met ruim 2,5 miljard euro 
– meer dan welke andere onderzochte sector dan ook. Jaarlijks gaat ongeveer 14,1% van de 
omzet van de sector cosmetica en persoonlijke verzorging (9,6 miljard euro) in de EU verloren als 
gevolg van de aanwezigheid van namaakproducten. 
 
Uit een analyse van EUIPO blijkt dat geregistreerde gevaarlijke namaakgoederen als een ernstig 
risico voor de consument worden beschouwd. De meeste van die goederen zijn bestemd voor 
kinderen en betreffen speelgoed, artikelen voor kinderverzorging of kinderkleding. 
 
Door EUIPO en Europol uitgevoerd onderzoek toont ook een verband aan tussen namaak en 
andere ernstige misdrijven. Sinds 2016 hebben handhavingsinstanties in de hele EU 29 grote 
acties ter bestrijding van namaak en piraterij uitgevoerd, gericht op georganiseerde bendes die 
ook betrokken zijn bij andere ernstige misdrijven, waaronder drugshandel en het witwassen van 
geld.  
 
Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 
 

“Namaak is geen misdrijf zonder slachtoffers. Namaakproducten maken legitieme 
bedrijven omzet afhandig en onthouden overheden van hoognodige inkomsten. Ze 
brengen duidelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor gebruikers met zich mee. En 
zoals uit ons gezamenlijk werk met Europol blijkt, kunnen de opbrengsten voortkomend uit 
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namaak ook ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit versterken. Om dit intensief 
te kunnen aanpakken is gezamenlijk internationaal optreden op alle niveaus nodig.” 

 
De huidige ramingen zijn opgenomen in het voortgangsverslag 2020 over de stand van zaken met 
betrekking tot IER-inbreuken, waarin de rapportagewerkzaamheden van EUIPO op EU- en 
mondiaal niveau zijn samengebracht, met inbegrip van de onderzoeksbevindingen in 
samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en 
het Europees Octrooibureau (EOB). 
 
Het voortgangsverslag omvat ook onderzoek naar de omvang van nagemaakte en door piraterij 
verkregen goederen in de internationale handel en naar de bijdrage van industrieën die intensief 
gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten aan de economische groei, de 
werkgelegenheid en de internationale handel. Het verslag bevat tevens nieuwe inzichten over hoe 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten. 
 
OVER EUIPO 
 
EUIPO is een gedecentraliseerd agentschap van de EU dat is gevestigd in het Spaanse Alicante. 
Het beheert de inschrijving van Uniemerken (EUTM) en Gemeenschapsmodellen (IGM), die er 
beide voor zorgen dat intellectuele eigendom in alle EU-lidstaten wordt beschermd. Tevens werkt 
EUIPO samen met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom van de EU. 
 
Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is in 2009 
opgericht om de bescherming en handhaving van rechten van intellectuele eigendom te 
ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het groeiend aantal inbreuken op 
deze rechten in Europa. Het Waarnemingscentrum is op 5 juni 2012 bij EUIPO ondergebracht op 
grond van Verordening (EU) nr. 386/2012 van het Europees Parlement en de Raad. 
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