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Minder Europeanen kopen namaakproducten of 

verwerven illegale online content terwijl de vraag 

naar betaalde content toeneemt 

➢ Uit een nieuwe enquête blijkt dat 7 % van de Belgen te kennen geeft in de afgelopen 

twaalf maanden doelbewust namaakproducten te hebben gekocht. 

➢ 13 % van de Belgen geeft toe het afgelopen jaar via illegale bronnen online content te 

hebben verworven. 

➢ In de hele EU zeggen meer mensen bereid te zijn voor auteursrechtelijk beschermde 

online content te betalen 

Slechts 5 % van de Europeanen beweert in de afgelopen twaalf maanden doelbewust 

namaakproducten te hebben gekocht, terwijl slechts 8 % toegeeft in dezelfde periode 

doelbewust via illegale bronnen online content te hebben verworven. 

Dit blijkt uit een nieuwe enquête die vandaag is gepubliceerd door het Bureau voor 

intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), waarin 25 636 inwoners van de EU 

van 15 jaar en ouder werden ondervraagd over hun houding en gedrag ten aanzien van 

intellectuele eigendom. 

In België beweert 7 % doelbewust namaakproducten te hebben gekocht in de afgelopen 

twaalf maanden, een daling van één procentpunt sinds het laatste onderzoek van EUIPO uit 

2017. Tegelijkertijd geeft 13 % van de ondervraagde Belgen toe in dezelfde periode content 

uit illegale online bronnen te hebben verworven, een daling van drie procentpunten sinds het 

laatste onderzoek. 

Online heeft 42 % van de Europeanen in de afgelopen twaalf maanden betaald om legaal 

aangeboden auteursrechtelijk beschermde content te raadplegen, downloaden of streamen, 

een stijging van 17 procentpunten sinds het laatste onderzoek van EUIPO uit 2017. In België 

zegt 30 % van de ondervraagden in het afgelopen jaar te hebben betaald voor legaal 

aangeboden online content, een stijging van vijf procentpunten sinds het laatste onderzoek. 

In totaal zegt driekwart van de ondervraagde Europeanen dat de kwaliteit van legale online 

content is verbeterd en zegt 89 % de voorkeur te geven aan het legaal verwerven van content 

als de prijs redelijk is. 

Uit de enquête blijkt dat 80 % van de Europeanen over het algemeen goed bekend is met het 

begrip intellectuele eigendom en dat degenen die het best bekend zijn met dit begrip het minst 

geneigd zijn namaakproducten te kopen of illegale content te downloaden. Er zijn ook 

aanwijzingen dat er qua consumentengedrag een verband bestaat tussen het kopen van 

namaakproducten en het verwerven van illegale content: 30 % van de Europeanen die 

doelbewust online illegale content verwierf, kocht ook namaakproducten. In de hele EU geeft 
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meer dan een derde van de ondervraagden toe zich weleens te hebben afgevraagd of een 

gekocht product echt of namaak was. 

Jongeren geven vaker toe dat zij namaakproducten hebben gekocht of illegale online content 

hebben verworven. 10 % van de ondervraagden tussen 15 en 24 jaar geeft toe in de afgelopen 

twaalf maanden doelbewust namaakproducten te hebben gekocht, terwijl 23 % verklaart 

doelbewust content uit illegale bronnen te hebben bekeken, gedownload of gestreamd. 

Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 

“Uit ons meest recente onderzoek blijkt dat naarmate meer mensen bekend zijn met 

intellectuele eigendom, er een kleinere kans bestaat dat zij daarop inbreuk zullen 

maken, en dat Europeanen momenteel tweemaal vaker dan drie jaar geleden zeggen 

dat intellectuele eigendom van belang is voor kunstenaars en ontwerpers. Dit is een 

krachtige boodschap voor beleidsmakers en dit bewijst hoe belangrijk het is om 

burgers te informeren over de waarde van intellectuele eigendom. 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Het EUIPO publiceert de reeks onderzoeken naar de bekendheid met het begrip intellectuele 

eigendom die in 2013 van start is gegaan en in 2017 is bijgewerkt. De onderzoeken vormen 

de eerste EU-brede vaststelling van de bekendheid van intellectuele eigendom onder burgers, 

en zijn gebaseerd op een pan-Europese enquête betreffende de houding met betrekking tot, 

en de kennis van, intellectuele eigendom, met inbegrip van gedragingen die verband houden 

met inbreuk op intellectuele eigendom. 

OVER EUIPO: 

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is een 

gedecentraliseerd agentschap van de EU, dat is gevestigd in Alicante, Spanje. Het beheert 

de inschrijving van Europese Uniemerken (EUTM) en ingeschreven 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 werd 

in 2009 opgericht om de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te 

ondersteunen en bij te dragen aan de bestrijding van de toenemende dreiging van inbreuken 

op intellectuele-eigendomsrechten 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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