
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREIGINGSEVALUATIE 

INTELLECTUELE 

EIGENDOM 2022 
 

 

 

Maart 2022 



 
 

  

 

2 |  

 

SAMENVATTING 
 

De gezamenlijke dreigingsevaluatie van EUIPO en Europol is een strategisch verslag 

waarin beleidsmakers, beroepsbeoefenaars, bedrijven en het grote publiek op de 

hoogte worden gebracht van de criminaliteitsdreiging op het gebied van intellectuele 

eigendom (IE) in de Europese Unie (EU). 

De waarde van nagemaakte en illegaal gekopieerde goederen in de EU wordt geraamd 

op 119 miljard EUR, wat neerkomt op 5,8 % van de totale invoer (1). Het aantal gevallen 

waarin namaakgoederen door de douaneautoriteiten aan de grenzen van de EU en op 

de interne markt zijn ontdekt, is sinds 2019 gedaald. In 2020 werden ongeveer 66 miljoen 

artikelen tegengehouden, tegenover 76 miljoen in 2019. De COVID-19-crisis was van 

invloed op de inbeslagnameresultaten voor 2020, doordat in de eerste maanden van de 

pandemie minder handel werd gedreven, minder goederen de grenzen passeerden en 

de handhavingsautoriteiten met extra problemen te kampen hadden bij het uitvoeren 

van de gebruikelijke controles. 

De COVID-19-pandemie heeft ook een impuls gegeven aan de criminele economie. De 

IE-criminaliteit, zoals de productie en distributie van namaakgoederen, is in deze periode 

sterk toegenomen. 

Vervalsers maken vaak gebruik van ingewikkelde handelsroutes om hun goederen van 

het productieland naar de markten van bestemming te vervoeren. Hoewel grote 

hoeveelheden namaakgoederen hun weg naar de EU vinden via normaal vrachtvervoer, 

is het gebruik van koeriersdiensten de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name in 

de vorm van kleine pakketten. Die opmerkelijke stijging houdt verband met de groei van 

onlinemarktplaatsen. 

De criminele netwerken die de invoer van namaakgoederen in de EU organiseren, zijn 

voornamelijk gevestigd buiten de EU, waar de meeste namaakproducten worden 

geproduceerd. In de EU gevestigde criminele netwerken zijn verantwoordelijk voor de 

distributie van deze ingevoerde namaakgoederen en runnen in sommige gevallen ook 

installaties voor het assembleren van halffabricaten. 

De toenemende invoer van namaakverpakkingsmateriaal en halffabricaten in de EU wijst 

duidelijk op de aanwezigheid van illegale productiefaciliteiten in de EU. In tal van lidstaten 

zijn productielocaties ontdekt, waaronder laboratoria voor de productie van 

namaakgeneesmiddelen, fabrieken waar nagemaakte kleding en luxegoederen worden 

geëtiketteerd, faciliteiten voor de productie en herverpakking van illegale 

bestrijdingsmiddelen en sigaretten, fabrieken waar zowel authentieke als nagemaakte 

flessen voor alcoholhoudende dranken worden hervuld en clandestiene fabrieken waar 

nagemaakte parfums worden verpakt. 

Bij de productie van namaak wordt inmiddels net als bij vele andere criminele activiteiten 

in sterke mate gebruik gemaakt van digitale middelen om onderdelen van 

toeleveranciers te verkrijgen en om materiële en immateriële goederen te leveren aan 

consumenten via onlineplatforms, sociale media en diensten voor instant messaging. 
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Criminelen maken gebruik van frauduleuze documenten voor de invoer en het vervoer 

van illegale goederen. Misbruik van legale handelsstructuren, bijvoorbeeld de 

detailhandel, om goederenverkeer te vergemakkelijken en illegale winsten wit te wassen, 

maakt integraal deel uit van de handel in namaakgoederen. 

 

Vervalsers richten zich steeds meer op luxeartikelen en een breed scala aan alledaagse 

producten. 

 

Kleding, accessoires en luxegoederen blijven de meest populaire 

productcategorieën voor namaak. Dergelijke namaakartikelen worden nog steeds op 

brede schaal verkocht op fysieke markten en in winkels. 

 

IE-inbreuken hebben steeds meer gevolgen voor elektronische/elektrische 

apparaten, mobiele telefoons en onderdelen daarvan. Sommige van de meest 

gevraagde elektronische producten worden zelfs al nagemaakt en op 

onlinemarktplaatsen aangeprezen voordat de echte producten voor verkoop 

beschikbaar zijn. Vervalsers proberen van het wereldwijde tekort aan halfgeleiderchips 

te profiteren door valse halfgeleiders zoals dioden op de markt te brengen. 

 

Ook voedsel en dranken zijn populair bij vervalsers, met alle gevaren voor de 

consument van dien. De productie van illegale voedingsproducten, met name dranken, 

wordt steeds professioneler en verfijnder. Sommige vervalsers hebben een end-to-end-

bedrijfsmodel dat de gehele toeleverings- en distributieketen omvat. Criminelen richten 

zich op het namaken en vervalsen van allerlei soorten voedingsproducten en misleiden 

de consument door etiketten en productieprocessen te wijzigen, een valse aanduiding 

van de geografische oorsprong te gebruiken en/of de producten te vervangen. 

 

Nagemaakte parfums en cosmetische namaakproducten worden in de EU zowel 

als gebruiksklare artikelen aangetroffen als in de vorm van bestanddelen die worden 

gebruikt om het vervalste eindproduct in illegale EU-laboratoria te vervaardigen. 

Vervalsers produceren ook nog steeds alledaagse producten, zoals shampoo, tandpasta, 

cosmetica en reinigingsmiddelen. De onlineverkoop van namaakgoederen neemt nog 

steeds toe. 

 

Pesticiden worden gebruikt om schadelijke organismen in of op planten uit te 

schakelen. De handel in illegale pesticiden is nog steeds een misdrijf met een lage 

pakkans en hoge winstmarges en wordt gestimuleerd door een grote vraag naar illegale 

producten en wetgeving die slechts in lage straffen voorziet. Deze handel levert 

aanzienlijke winsten op en vereist slechts geringe initiële investeringen. 

 

Namaakgeneesmiddelen zijn nog steeds grotendeels afkomstig van buiten de EU, 

hoewel ze ook in illegale laboratoria binnen de EU worden geproduceerd. De distributie 

van namaakgeneesmiddelen is bijna volledig verplaatst van de fysieke naar de 

onlinemarkten, zowel via speciale platforms, zoals onlineapotheken, als via veelgebruikte 

socialemediaplatforms. Criminele groepen maken in toenemende mate een breed scala 

aan geneesmiddelen na. Criminelen blijven profiteren van de kansen die zich als gevolg 

van de COVID-19-pandemie voordoen. 
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Productpiraterij is nu bijna uitsluitend een digitaal misdrijf. Wat mediagebruik betreft, 

geven consumenten meer en meer de voorkeur aan streamingdiensten voor toegang 

tot digitale inhoud via verschillende toepassingen en platforms. De betrokken criminelen 

zijn bedreven in het gebruik van geavanceerde technische tegenmaatregelen. In 

sommige gevallen gaat piraterij van digitale inhoud gepaard met andere criminele 

cyberactiviteiten, zoals cryptojacking of de distributie van malware. 

Tabaksproducten behoren tot de meest gemelde namaakgoederen. Criminele 

netwerken hebben hun criminele bedrijfsmodel in stand weten te houden door 

moderne en professionele productiefaciliteiten op te zetten die dichter bij hun markten 

van bestemming liggen. Hoewel de tabaksconsumptie in de EU de laatste jaren is 

gedaald, blijft het marktaandeel van verbruikte illegale tabaksproducten hoog. 

Regelmatig wordt speelgoed dat inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten 

aangetroffen en in beslag genomen, zowel binnen de EU als bij binnenkomst aan de 

grenzen. Dergelijke speelgoed voldoet niet aan de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften en stelt kinderen bloot aan ernstige veiligheidsrisico’s. De 

autoriteiten zien gewoonlijk een piek in het aantal inbeslagnames in de aanloop naar en 

tijdens feestdagen. 

Misdrijven op het gebied van intellectuele eigendom hebben aanzienlijke economische 

gevolgen, zowel voor de publieke als de particuliere sector. Bovendien kunnen 

namaakgoederen een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid en de veiligheid 

van de consument en negatieve gevolgen hebben voor het milieu. 

 

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN 
 

• IE-criminaliteit vormt nog steeds een aanzienlijke bedreiging voor de gezondheid en 

veiligheid van de consument. Bovendien heeft deze vorm van misdaad een negatief 

effect op de economie van de EU: in 2019 werd in de EU voor 119 miljard EUR aan 

nagemaakte en illegaal gekopieerde goederen ingevoerd, wat neerkomt op 5,8 % van 

de totale invoer. Dit is vooral verontrustend nu de EU behoefte heeft aan economisch 

herstel na de pandemie. 

 

• Hoewel de meeste namaakgoederen die in de EU worden gedistribueerd buiten de 

EU worden geproduceerd, zijn er aanwijzingen dat namaakgoederen en ondermaatse 

goederen steeds vaker binnen de EU worden geproduceerd. Het feit dat bij 

binnenkomst in de EU vaak namaakverpakkingsmateriaal en halffabricaten in beslag 

worden genomen, wijst duidelijk op de aanwezigheid van productiefaciliteiten in de 

EU die deels zijn opgezet voor gedeeltelijke assemblage en deels voor alle onderdelen 

van de productiecyclus. 

 

• De COVID-19-pandemie heeft nieuwe zakelijke kansen gecreëerd voor de distributie 

van nagemaakte en ondermaatse goederen. Misdaadnetwerken die betrokken zijn bij 

IE-criminaliteit zijn zeer flexibel als het erom gaat hun bedrijfsmodel aan te passen 

door zich op nieuwe producten en marketingkanalen te richten. 
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• Bij de productie van namaak wordt inmiddels net als bij vele andere criminele 

activiteiten in sterke mate gebruik gemaakt van digitale middelen om onderdelen van 

toeleveranciers te verkrijgen en om materiële en immateriële goederen te leveren 

aan consumenten via onlineplatforms, sociale media en diensten voor instant 

messaging. Door de COVID-19-pandemie heeft deze ontwikkeling zich verder 

doorgezet. 

 

• Hoewel er weinig bekend is over de financiële dimensie van de namaakbedrijven die 

in de EU actief zijn, zijn er aanwijzingen dat vervalsers hun criminele opbrengsten 

witwassen met behulp van zowel traditionele als geavanceerdere systemen met 

gebruikmaking van technologie, witwassen via handel en buitenlandse 

rechtsgebieden. 
 

 

• Aangenomen wordt dat de criminele netwerken die de invoer en distributie van 

namaakgoederen in de EU organiseren, buiten de EU zijn gevestigd, waar de meeste 

namaakgoederen worden geproduceerd. In de EU gevestigde criminele netwerken 

distribueren de ingevoerde namaakgoederen en runnen in sommige gevallen 

faciliteiten voor het assembleren van halffabricaten. 

 

• Kleding en kledingaccessoires worden gepromoot door middel van livestreaming-

verkoop, video’s en gesponsorde reclame op sociale media waarbij klanten worden 

gelokt met misleidende kortingen of laaggeprijsde ‘merkproducten’. 

 

• Vervalsers buiten het wereldwijde tekort aan halfgeleiderchips uit. Mobiele telefoons 

en toebehoren en onderdelen daarvoor behoren tot de belangrijkste doelwitten van 

IE-ontwerp- en merkinbreuken. 

 

• De productie van illegale voedingsproducten, met name dranken, wordt steeds 

professioneler en verfijnder. Sommige vervalsers hebben een end-to-end-

bedrijfsmodel dat de gehele toeleverings- en distributieketen omvat. Inbreuken op 

beschermde geografische aanduidingen worden nog steeds veelvuldig gemeld voor 

een breed scala aan producten. 

 

• IE-inbreuken op het gebied van parfums en cosmetica betreffen met name de 

productie van alledaagse producten: voornamelijk shampoo, tandpasta, cosmetica en 

reinigingsmiddelen. 

 

• De handel in illegale pesticiden is nog steeds een misdrijf met een lage pakkans en 

hoge winstmarges en wordt gestimuleerd door een grote vraag naar illegale 

producten en wetgeving die slechts in lage straffen voorziet, terwijl deze handel 

aanzienlijke winsten oplevert en slechts geringe initiële investeringen vereist. 

 

• De productie van illegale farmaceutische producten vindt inmiddels vaak plaats in 

illegale laboratoria binnen de EU, die moeilijk zijn op te sporen en veelal producten 

leveren aan meerdere distributeurs. Die producten komen echter nog steeds 

grotendeels van buiten de EU. 
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• Websites die worden gebruikt om audiovisuele inhoud illegaal te verspreiden, worden 

gehost op servers in heel Europa, Azië en het Midden-Oosten. De betrokken 

criminelen zijn bedreven in het gebruik van geavanceerde technische 

tegenmaatregelen. In sommige gevallen gaat piraterij van digitale inhoud gepaard 

met andere criminele cyberactiviteiten, zoals cryptojacking of de distributie van 

malware. De piraten maken gebruik van nieuwe technologieën om digitale sporen te 

verbergen en gebruiken proxydiensten voor moeilijk uit te roeien hostingdiensten. 

Het toenemende gebruik van onlinemedia tijdens de COVID-19-pandemie heeft 

geleid tot een groeiend aanbod van hoogwaardige streamingapparatuur en een 

breed aanbod illegale inhoud. 

 

• Criminele netwerken die betrokken zijn bij de illegale productie weten hun criminele 

bedrijfsmodel in stand te houden door moderne en professionele 

productiefaciliteiten op te zetten die dichter bij hun markten van bestemming liggen. 

 

 

GEVOLGEN VAN IE-

CRIMINALITEIT IN DE EU 
 

 

Criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom heeft negatieve gevolgen voor de 

economie, de natuur en de gezondheid en veiligheid van de EU-burgers. 

 

Volgens een recente studie van EUIPO en de OESO werd in 2019 voor 119 miljard EUR 

aan nagemaakte en illegaal gekopieerde goederen in de EU ingevoerd, wat neerkomt op 

5,8 % van de totale EU-invoer (2). 

 

De meeste ondernemingen waarvan de intellectuele-eigendomsrechten door vervalsers 

worden geschonden, zijn gevestigd in landen met zeer innovatieve economieën. Bijna 

39 % van de inbeslagnames door de douane in 2017-2019 betrof producten die inbreuk 

maakten op de intellectuele-eigendomsrechten van rechthebbenden in de VS, 

onmiddellijk gevolgd door Europese rechthebbenden uit respectievelijk Frankrijk (18 %), 

Duitsland (16 %) en Italië (9,8 %) (3). 

 

Volgens een reeks sectorstudies van EUIPO bedroeg het verkoopverlies als gevolg van 

namaak gedurende de periode 2013-2017 naar schatting meer dan 83 miljard EUR per 

jaar. Dit betekent een geraamd verlies van in totaal 15 miljard EUR aan 

belastinginkomsten (4) en 671 000 banen. 

 

IE-criminaliteit veroorzaakt imagoschade voor legale producenten, doet afbreuk aan 

eerlijke productie en verstoort de concurrentie op de markt. Bovendien hebben 

bepaalde IE-misdrijven, zoals de criminaliteit in de farmaceutische sector, tot gevolg dat 

minder middelen beschikbaar zijn voor onderzoek en openbare innovatie (5). 
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IE-misdrijven vormen een aanzienlijke bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van 

de consument in de EU, met name als het gaat om nagemaakte geneesmiddelen, 

voedingsmiddelen en dranken, cosmetica, elektrische huishoudelijke apparaten en 

speelgoed. Deze productcategorieën waren goed voor meer dan 15 % van de totale 

hoeveelheid goederen die aan de buitengrenzen van de EU in beslag werd genomen (6). 

 

Nagemaakte geneesmiddelen en gezondheidsproducten kunnen de gezondheid van de 

consument ernstig schaden. Zij worden vaak vervaardigd onder onhygiënische 

omstandigheden en door niet-opgeleid personeel en kunnen hoge concentraties giftige 

stoffen bevatten of de verkeerde werkzame stoffen, verkeerde hoeveelheden of 

helemaal geen werkzame stoffen. De COVID-19-pandemie heeft een impuls gegeven aan 

de productie van en handel in bepaalde illegale en nagemaakte medische producten en 

gezondheidsproducten (7), waardoor het van IE-criminaliteit uitgaande gevaar nog werd 

verergerd. 

 

Namaak van voedsel en dranken is ook een belangrijk punt van zorg. Namaakproducten 

zijn meestal van ondermaatse kwaliteit en kunnen gevaarlijke of schadelijke materialen 

bevatten. Criminelen maken een breed scala aan luxe en alledaagse voedingsmiddelen 

na als zij daarmee winst kunnen behalen (8). 
 

 
Nagemaakte en vervalste speelgoedartikelen, elektronische apparaten en 

voertuigonderdelen vormen eveneens een bedreiging voor de menselijke gezondheid 

en veiligheid. Namaakspeelgoed is niet onderworpen aan de strenge, wettelijk 

voorgeschreven veiligheidstests en op de verpakkingen zijn geen waarschuwingen of 

adviezen aangebracht. Bij illegale elektronische producten, zoals settopboxen, bestaat 

het risico dat ze oververhitten en elektrische defecten veroorzaken. Afwijkingen, zoals 

slechte stekkeraansluitingen, kunnen voor brandgevaar zorgen. 

Nagemaakte en ondermaatse pesticiden vormen een aanzienlijke en groeiende 

bedreiging voor de veiligheid van het milieu in de EU, aangezien deze producten 

landbouwgrond, op deze grond geteelde levensmiddelen, de lucht en het water sterk en 

langdurig kunnen verontreinigen. Er zijn bijkomende risico’s verbonden aan de 

ondeugdelijke opslag en verwijdering van chemische producten als illegale 

bestrijdingsmiddelen en farmaceutische producten (9) . IE-criminaliteit houdt een hoog 

risico in voor de natuur, de menselijke gezondheid en veiligheid en de legale economie. 
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