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Samenvatting

Deze studie behelst een geactualiseerde kwantitatieve analyse van de waarde, reikwijdte en omvang
van de wereldhandel in nagemaakte en door piraterij verkregen producten. Op basis van gegevens
voor 2019 wordt de omvang van de internationale handel in nagemaakte en door piraterij verkregen
producten in dat jaar geschat op maar liefst 464 miljard USD, 2,5 % van de wereldhandel.
In eerdere studies van de OESO en EUIPO, waarbij dezelfde methode werd gehanteerd, werd de
handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen in 2013 geraamd op maximaal 2,5 %
van de wereldhandel, of 461 miljard USD, en in 2016 op 3,3 % van de wereldhandel, of
509 miljard USD. Nominaal, absoluut en in termen van het aandeel van de totale handel is de
omvang van de handel in vervalsingen dus aanzienlijk gebleven en goed voor een bedrag dat in de
buurt komt van het bbp van ontwikkelde OESO-economieën als Oostenrijk en België.
Deze studie bevat ook een diepgaande evaluatie van de situatie in de Europese Unie, gebaseerd
op gedetailleerde gegevens over de EU. Uit de bevindingen komt naar voren dat de invoer van
nagemaakte en door piraterij verkregen producten in de EU in 2019 maar liefst 119 miljard EUR
(134 miljard USD) bedroeg, wat neerkomt op 5,8 % van de invoer in de EU. Deze bevindingen
berusten evenwel op waarnemingen omtrent inbeslagnames door douanediensten en hebben geen
betrekking op binnenslands geproduceerde en geconsumeerde nagemaakte en door piraterij
verkregen producten; zij hebben ook geen betrekking op door piraterij verkregen digitale producten
op internet.
Vervalsing en piraterij vormen een bedreiging voor een groot aantal sectoren. Van veel soorten
producten zijn vervalsingen te vinden, waaronder gewone consumentenartikelen (kleding,
schoenen),

business-to-business-producten

(reserveonderdelen,

bestrijdingsmiddelen)

en

luxeartikelen (mode, luxehorloges). Van belang is dat veel namaakgoederen ernstige risico’s met
zich mee kunnen brengen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Dat geldt in het
bijzonder voor geneesmiddelen, maar ook voor voedsel, cosmetische producten, speelgoed,
medische apparatuur en chemische stoffen.
Hoewel nagemaakte en door piraterij verkregen goederen afkomstig zijn uit vrijwel alle economieën
op alle continenten, blijft China de voornaamste economie van herkomst.
De routes waarlangs nagemaakte en door piraterij verkregen producten worden verhandeld, blijven
complex, waarbij misbruik wordt gemaakt van enkele tussendoorvoerpunten. Veel van deze
doorvoereconomieën, zoals Hongkong (China), Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten,
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zijn ontwikkelde hoge-inkomenseconomieën en belangrijke knooppunten voor de internationale
handel.
Namaakgoederen

worden

via

vrijwel

alle

vervoermiddelen

vervoerd.

Wat

het

aantal

inbeslagnemingen betreft, zijn kleine pakketten, met name via postdiensten, de meest voorkomende
vorm. Deze pakketten vormen een grote uitdaging als het gaat om handhaving. Wat de waarde
betreft, zijn per containerschip vervoerde namaakgoederen duidelijk het belangrijkst: deze waren in
2019 goed voor meer dan de helft van de wereldwijde waarde van in beslag genomen
namaakgoederen.
De COVID-19-pandemie heeft gevolgen gehad voor de handel in namaakgoederen, maar deze
gevolgen waren, in termen van omvang, kleiner dan in eerste instantie verwacht. In de meeste
gevallen heeft de crisis bestaande trends verergerd. De belangrijkste trend was het intensieve
misbruik van de onlineomgeving. Vanwege de beperkingen wenden consumenten zich tot
onlinemarkten om in hun behoeften te voorzien, waardoor een sterke groei ontstaat in het
onlineaanbod van een breed scala aan namaakgoederen. De sterke toename van het aantal
vervalsingen had niet alleen betrekking op geneesmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen,
maar ook op allerlei andere goederen, waaronder horloges, consumentenartikelen en producten uit
de werktuigbouw, elektrotechniek en metaalbewerking (bv. keukenapparatuur).
De analyse in dit verslag is voornamelijk gebaseerd op een kwantitatieve evaluatie met behulp van
speciale door de OESO ontwikkelde statistische methoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van
gegevens uit een grote dataset over inbeslagnemingen door de douane van goederen die inbreuk
maken op de intellectuele eigendom. De gegevens hebben betrekking op de periode vóór corona.
De crisis heeft voor zeer veel dynamiek gezorgd, en er kunnen op dit moment nog geen definitieve,
betrouwbare conclusies worden getrokken over de gevolgen van de pandemie.
Om het risico van handel in nagemaakte en door piraterij verkregen producten te begrijpen en tegen
te gaan, hebben overheden actuele informatie nodig over de omvang, reikwijdte en trends ervan.
Deze studie is onderdeel van een doorlopende monitoring ter ondersteuning van beleid en
handhavingsoplossingen.
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