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Samenvatting 

 

In voorgaande jaren hebben DG TAXUD en EUIPO afzonderlijke verslagen gepubliceerd over de 

jaarlijkse resultaten omtrent de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER’s) door de 

respectieve handhavingsautoriteiten aan de grenzen van de EU en binnen de interne markt van de 

EU. De twee instanties zijn nu overeengekomen om gezamenlijk een jaarlijks document te 

publiceren waarin de geleverde inspanningen en verrichte werkzaamheden van alle autoriteiten op 

het gebied van de handhaving van IER’s worden gepresenteerd. Deze uitgave bevat de cijfers over 

de vasthouding van goederen waarmee inbreuk op IER’s werd gemaakt en andere daarmee verband 

houdende informatie voor 2020. 

 

Dit feitendocument, “Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de EU: resultaten aan de 

grenzen van de EU en op de interne markt van de EU voor 2020”, is opgesteld op basis van 

gegevens over vasthoudingen aan de EU-grenzen die zijn gerapporteerd door de douaneautoriteiten 

van alle lidstaten via het EU-informatiesysteem ter bestrijding van namaak en piraterij (COPIS)(1), 

alsmede gegevens over vasthoudingen binnen de interne markt (2))die zijn gerapporteerd door de 

handhavingsautoriteiten van 23 van de 27 EU-lidstaten (3) via het IP Enforcement Portal (IPEP). Het 

document is bedoeld als nuttige informatie ter ondersteuning van de analyse van IER-inbreuken in 

de EU en de ontwikkeling van passende tegenmaatregelen. Op bredere schaal is het de bedoeling 

EU-beleidsmakers gegevens te verschaffen met het oog op de ontwikkeling van een empirische 

basis voor prioriteiten en beleidsmaatregelen. 

 

 

(1) Overeenkomstig de desbetreffende douanewetgeving van de EU (en met name Verordening (EU) nr. 608/2013) is 

COPIS het EU-informatiesysteem ter bestrijding van namaak en piraterij waarin alle verzoeken tot optreden en alle 

vasthoudingen worden opgenomen. COPIS is het enige wettelijke kanaal voor het delen van informatie tussen houders 

van rechten en de douaneautoriteiten. 

(2) Om het beknopt te houden, zal naar het deel van de interne markt van de EU dat overeenstemt met een lidstaat in het 

gehele document worden verwezen als de nationale markt van die lidstaat. 

(3) Er zijn geen gegevens beschikbaar van de Oostenrijkse en Duitse handhavingsautoriteiten over vasthoudingen op hun 

nationale markt. In Oostenrijk staat de regelgeving de politie niet toe ambtshalve nagemaakte of door piraterij verkregen 

goederen op de nationale markt in beslag te nemen, en Duitsland heeft zich nog niet aangesloten bij het netwerk voor 

gegevensverstrekking. Bovendien ontbreken er van Finland en Zweden nog gegevens over vasthoudingen in 2020. 
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Ondanks de inspanningen van de nationale autoriteiten blijven er om verschillende redenen 

bepaalde gegevenshiaten bestaan. 

 

Vasthouding aan de grenzen van de EU in 2020 
 
Het jaarlijkse aantal vasthoudingen (4) van goederen waarvan de douaneautoriteiten vermoeden dat 

zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht aan de EU-grenzen is in 2020 aanzienlijk 

gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar (van circa 90 000 in 2019 tot circa 70 000 in 2020). 

Het aantal ingeleide procedures is ook gedaald, van ongeveer 117 000 in 2019 tot ongeveer 102 000 

in 2020. Een vergelijkbare ontwikkeling kan worden vastgesteld met betrekking tot het aantal 

vastgehouden artikelen (van ongeveer 41 miljoen in 2019 tot ongeveer 27 miljoen in 2020). De 

geschatte waarde van de vastgehouden artikelen is echter licht gestegen van ongeveer 

759 miljoen EUR naar ongeveer 778 miljoen EUR, hetgeen in gelijke mate te wijten is aan een 

verschuiving van het soort vastgehouden producten naar duurdere artikelen ten opzichte van het 

voorgaande jaar (meer kledingstukken) en aan de stijging van de geschatte eenheidsprijs van 

sommige vastgehouden producten (horloges), waardoor de verwachte daling van de geschatte 

waarde van de vasthoudingen als gevolg van de daling van het aantal vastgehouden producten werd 

geneutraliseerd. De coronacrisis had zeker gevolgen voor de resultaten inzake vasthoudingen aan 

de grenzen in 2020. Verschillende factoren speelden hierbij een rol: minder handel in de eerste 

maanden van de pandemie, minder goederen die de grenzen passeerden, en het feit dat 

handhavingsautoriteiten moeilijkheden ondervonden om de controles zoals gebruikelijk uit te voeren. 

 

Wat het aantal procedures betreft, waren de productsubcategorieën die het meeste voorkwamen 

gebruikelijke consumptiegoederen (kleding en schoeisel, zowel sport- als niet-sportschoenen) en 

luxegoederen (tassen, portefeuilles en portemonnees, en horloges). Wat dan weer het aantal 

vastgehouden artikelen betreft, voerden de subcategorieën artikelen die gewoonlijk kleiner en 

minder waardevol zijn en die voornamelijk in grotere zendingen in containers of vrachtwagens 

worden vervoerd (verpakkingsmaterialen, aanstekers, andere goederen) de top 5 aan, maar ook 

levensmiddelen en kleding waren sterk vertegenwoordigd. Wat de geschatte waarde van de 

vastgehouden producten betreft, werd de eerste plaats duidelijk ingenomen door luxeproducten 

 

(4) Elke vasthouding wordt een zaak genoemd, die een aantal afzonderlijke artikelen omvat – van één artikel tot meerdere 

miljoenen – en die betrekking kan hebben op verschillende categorieën goederen en verschillende houders van rechten. 

Voor elke houder van rechten in een zaak wordt door de douane een procedure ingeleid. 
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waarvan het overeenkomstige echte product een hoge eenheidswaarde heeft voor de binnenlandse 

verkoop (met name vanwege de betrokken merken), zoals horloges, kleding en tassen, portefeuilles 

en portemonnees. 

 

Wat betreft de herkomst van de in de EU binnenkomende artikelen waarmee inbreuk op IER’s werd 

gemaakt, blijkt uit de volumes dat China (voor de meeste categorieën), Hongkong, China 

(belangrijkste bron van mobiele telefoonaccessoires en labels, etiketten, stickers) en Turkije 

(belangrijkste bron van kledingstukken, geneesmiddelen en kledingaccessoires) als landen van 

herkomst aanhoudend vooroplopen, terwijl verschillende andere landen opduiken voor welbepaalde 

categorieën. 

 

Het verband tussen het aantal zaken en het soort goederen wordt ook weerspiegeld in de 

vervoermiddelen. Bij de meeste zaken met betrekking tot gebruikelijke consumptiegoederen in 

kleine hoeveelheden wordt gebruikgemaakt van vervoer per post en koeriersdienst. Samen 

vertegenwoordigen zij 85 % van alle zaken, maar slechts 5 % van het aantal artikelen. De 

belangrijkste vervoerswijzen voor het binnenbrengen van artikelen in de EU zijn zee- en wegvervoer, 

samen goed voor 87 % van alle verzonden artikelen, maar slechts 2,8 % van alle zaken. 

 

Wanneer inbreuken op IER’s werden geregistreerd, waren de rechten die het vaakst werden 

geschonden aan de grenzen van de EU vooral merken (bij meer dan 72 % van de vastgehouden 

goederen waarbij ten minste één IER werd geschonden, werd inbreuk gemaakt op een 

merkenrecht). Andere geschonden rechten waren modellen (meer dan 27 % van de vastgehouden 

artikelen), op beduidende afstand gevolgd door auteursrechten en geografische aanduidingen (5). 

 

In bijna 83 % van de door de douane ingeleide vasthoudingsprocedures werden de goederen 

volgens de standaardprocedure of de procedure voor een kleine zending vernietigd nadat de 

eigenaar van de goederen en de houder van de rechten daarmee hadden ingestemd. In 7 % van de 

vasthoudingen werd een gerechtelijke procedure ingeleid om de inbreuk vast te stellen of werden 

de goederen behandeld in het kader van een strafprocedure, ofwel werd een buitengerechtelijke 

 

(5) Het totale aantal gerapporteerde geschonden IER’s bij de vasthoudingen, zowel in COPIS als in IPEP, is groter dan het 

aantal in beslag genomen artikelen, respectievelijk aan de grenzen van de EU en op de interne markt van de EU. De reden 

hiervoor is dat de twee instrumenten het mogelijk maken dat meerdere inbreuken op IER’s worden geregistreerd voor één 

vastgehouden item. 
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schikking getroffen. In 10 % van de procedures werden de artikelen echter vrijgegeven, omdat de 

houder van de rechten niet op de kennisgeving van de douane reageerde, omdat de goederen 

uiteindelijk als originele goederen werden beschouwd, of omdat er geen sprake was van een 

inbreuk. 

 

Vasthouding binnen de interne markt van de EU in 2020 
 
Er werd in 2020 een toename waargenomen ten opzichte van het voorgaande jaar wat betreft 

goederen op de interne markt van de EU waarmee inbreuk op IER’s wordt gemaakt en die worden 

vastgehouden. Volgens de cijfers die de politie-, douane- en markttoezichtautoriteiten over dergelijke 

gevallen hebben gerapporteerd, was er een stijging te zien van het jaarlijkse aantal goederen 

waarmee inbreuk op IER’s werd gemaakt en dat als vastgehouden werd gerapporteerd in 2020 

(46 miljoen) ten opzichte van 2019 (44 miljoen). De gerapporteerde cijfers zijn, zij het slechts ten 

dele, bepaald door de omstandigheden in verband met de lockdowns in het kader van de pandemie 

en door het gebrek aan gegevens van de Britse handhavingsautoriteiten. De vasthoudingen die in 

2019 waren verricht door de handhavingsautoriteiten op de interne markt die in 2020 geen gegevens 

hebben gerapporteerd, omvatten ongeveer 1,3 miljoen artikelen. Ondanks deze lacunes in de 

gegevensverstrekking vertoonde het aantal vastgehouden goederen op de interne markt van de EU 

een lichte stijging van 1,6 miljoen artikelen tussen 2019 en 2020, wat neerkomt op een toename in 

die periode van 3,6 % van het aantal artikelen dat als vastgehouden werd gerapporteerd. De 

geschatte waarde van die vastgehouden artikelen daalde echter met 0,5 miljard EUR, wat neerkomt 

op een daling tussen die jaren van 27 %, als gevolg van de daling van de waarde per eenheid van 

de belangrijkste of duurdere vastgehouden producten (met name opgenomen cd’s/dvd’s, juwelen en 

kledingaccessoires). 

 

Voor wat zowel het aantal vastgehouden producten als de geschatte waarde betreft, waren de 

lidstaten in de top 5 goed voor ongeveer 89-93 % van de totale vasthoudingen op de interne markt 

in 2020. Wat het aantal vastgehouden artikelen betreft, nam Italië duidelijk het voortouw, met bijna 

40 % van de goederen. Wat de geschatte waarde betreft, stond Griekenland aan de leiding, met 

meer dan 48 %. Hongarije en Frankrijk stonden ook in de top 5 voor zowel het aantal artikelen als 

de geschatte waarde, terwijl Bulgarije en Kroatië deze rangschikking vervolledigden wat betreft 

respectievelijk het aantal vastgehouden artikelen en de geschatte waarde. 
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In de top 4 van de aangewezen productsubcategorieën namen kledingaccessoires de eerste plaats 

in, zowel wat betreft het aantal artikelen dat als vastgehouden werd gerapporteerd op de interne 

markt van de EU als wat betreft de geschatte waarde ervan, gevolgd door opgenomen cd’s/dvd’s 

(ook voor beide parameters). De subcategorieën verpakkingsmaterialen en labels, tags en stickers 

vulden de top 4 aan van het hoogste aantal vastgehouden geïdentificeerde producten binnen de 

interne markt van de EU in 2020, terwijl de lijst wat geschatte waarde betreft, werd afgerond door 

kledingstukken en niet-sportschoenen. Er zij op gewezen dat verpakkingsmaterialen – met een 

potentieel vermenigvuldigingseffect op de productie van nog meer namaakproducten doordat 

merkloze producten in namaakverpakkingsmateriaal worden verpakt – ook voorkwamen in de top 5 

van de meest vastgehouden producten aan de grenzen van de EU. 

 

Tot slot vormden merkenrechten de IER’s waarop het vaakst inbreuken werden geconstateerd bij 

vasthoudingen op de interne markt van de EU (meer dan 76 % van de vastgehouden artikelen). 

Andere geschonden rechten, zoals modellenrechten (bij ongeveer 23 % van de vastgehouden 

artikelen), op de voet gevolgd door auteursrechten (meer dan 22 %) en in mindere mate 

octrooirechten, speelden ook een rol als IER’s waarop inbreuk werd gemaakt op de interne markt. 

 

Algemene gegevens over vasthouding in 2020: geaggregeerde gegevens aan de grenzen van 
de EU en op de interne markt van de EU 
 
Het volume namaakartikelen dat in de EU werd vastgehouden en niet werd vrijgegeven, bedroeg in 

2020 ongeveer 66 miljoen artikelen (6). Dit betekent een vermindering van bijna 13 % van het aantal 

artikelen dat als vastgehouden werd gerapporteerd en niet werd vrijgegeven ten opzichte van 2019 

(76 miljoen artikelen). Meer dan 69 % daarvan werd vastgehouden op de interne markt en de rest 

aan de grenzen van de EU. 

 

De geschatte waarde van namaakartikelen die in de EU zijn vastgehouden, beloopt zo’n 

2 miljard EUR. Deze waarde komt neer op een daling van ongeveer 19 % ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Ongeveer 65 % van de totale waarde van de gerapporteerde vastgehouden 

artikelen betrof de interne markt, terwijl de rest werd vastgehouden aan de EU-grenzen. 

 

(6) Het is belangrijk te benadrukken dat de gegevens over het totale aantal vasthoudingen niet voortvloeien uit een exacte 

optelsom van vasthoudingen aan de grenzen van de EU en de vasthoudingen op de nationale markten van EU-lidstaten, 

aangezien de namaakgoederen die aan de grenzen van de EU worden vastgehouden maar later worden vrijgegeven, niet 

worden geregistreerd in IPEP en derhalve niet in de algemene resultaten verschijnen. 
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De tien lidstaten met het grootste aantal gerapporteerde vasthoudingen waren goed voor meer dan 

91 %, zowel qua omvang als qua geschatte waarde van de artikelen. Italië registreerde de hoogste 

individuele cijfers per volume, met meer dan 34 % van alle vasthoudingen, en Griekenland 

registreerde met 34 % van alle vasthoudingen de hoogste geschatte waarde. 

 

De vier meest gebruikelijke subcategorieën van geïdentificeerde vastgehouden producten in termen 

van aantal artikelen waren kledingaccessoires, verpakkingsmaterialen, opgenomen cd’s/dvd’s, en 

labels, tags en stickers. Deze vier subcategorieën vertegenwoordigden 49 % van de geregistreerde 

producten. 

 

Wat de geschatte waarde van de gerapporteerde items betreft, werden de vier subcategorieën van 

geïdentificeerde producten ruimschoots aangevoerd door kledingaccessoires, gevolgd door 

kledingstukken, opgenomen cd’s/dvd’s en horloges. Deze subcategorieën waren goed voor meer 

dan 68 % van de geschatte waarde van de in 2020 gerapporteerde vasthoudingen. 
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