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Handel in nagemaakte geneesmiddelen wereldwijd 
goed voor tot vier miljard euro 

Ø Antibiotica, lifestyle-geneesmiddelen en pijnstillers zijn het vaakst doelwit van 
namakers 

Ø Inbeslagnames door de douane bestaan onder meer uit nagemaakte 
geneesmiddelen tegen malaria, diabetes, kanker en hartziekten 

Ø Toename van de levering van kleine pakketten maakt de handel in 
namaakgeneesmiddelen eenvoudiger 

In een vandaag door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) 
en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gepubliceerd 
verslag wordt de totale waarde van de handel in nagemaakte geneesmiddelen wereldwijd op 
4,03 miljard EUR geschat. 

Uit gegevens over inbeslagnames door de douane die voor het onderzoek zijn geanalyseerd en 
betrekking hadden op de periode 2014–2016, blijkt dat nagemaakte antibiotica, lifestyle-
geneesmiddelen en pijnstillers het meest worden aangetroffen. 

Douaneambtenaren hebben echter ook andere geneesmiddelen in beslag genomen, zoals 
middelen voor plaatselijke verdoving en nagemaakte geneesmiddelen voor de behandeling van 
kanker, diabetes, malaria, hiv en hartziekten. 

De Wereldgezondheidsorganisatie, één van de voor dit onderzoek geraadpleegde bronnen, schat 
dat de aanwezigheid van ondermaatse en nagemaakte geneesmiddelen voor de bestrijding van 
malaria in Afrika ten zuiden van de Sahara jaarlijks tot wel 116 000 doden kan leiden. 

Deze handel in nagemaakte geneesmiddelen wordt vereenvoudigd door de toename van het 
aantal zendingen van kleine pakketten of briefpakketten, die door de douane moeilijker kunnen 
worden opgespoord. In de periode van 2014 tot 2016 was 96 % van alle inbeslagnames door de 
douane van nagemaakte geneesmiddelen afkomstig van zendingen per post of koerier.  

Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 

Nagemaakte geneesmiddelen kunnen een direct gevaar vormen voor de gezondheid en 
het leven. De binnenkomst ervan in de EU, vaak via kleine pakketten en internetverkoop, 
vormt een uitdaging voor handhavingsinstanties. Om dit probleem aan te pakken, moet de 
huidige coördinatie op nationaal en EU-niveau verder worden uitgebreid en ondersteund 
door wereldwijde acties. 

India en China zijn de grootste producenten van nagemaakte geneesmiddelen wereldwijd. 
Singapore en Hongkong lijken de belangrijkste doorvoerpunten in de toeleveringsketen van 
nagemaakte geneesmiddelen te zijn.  



 
 

                    

Bedrijven die het zwaarst worden getroffen door namaak- en vervalsingspraktijken zijn 
voornamelijk gevestigd in OESO-landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. 

  



 
 

                    

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 

In dit verslag wordt een relevante subset gegevens gebruikt van bijna een half miljoen 
inbeslagnames door internationale rechtshandhavingsinstanties, waaronder de 
Werelddouaneorganisatie, het directoraat-generaal Belastingen en Douane-Unie van de Europese 
Commissie en het Department of Homeland Security (ministerie van Binnenlandse Veiligheid) van 
de Verenigde Staten van Amerika. De gegevenssets bestaan uit door douaneambtenaren 
verzamelde en verwerkte informatie. 

Het verslag bevat ook gegevens afkomstig uit het Counterfeiting Incident System van het 
Pharmaceutical Security Institute (PSI), waarin door PSI-leden gemelde gevallen worden 
opgenomen van frauduleuze productie, verkeerd etiketteren van geneesmiddelen en frauduleuze 
verpakkingen. Daarnaast maakt het verslag onder meer gebruik van onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 

In het verslag zijn de nationale en binnen de EU geproduceerde en geconsumeerde nagemaakte 
geneesmiddelen buiten beschouwing gelaten. 

Dit verslag is een follow-up van het onderzoek 'Tendensen in de handel in nagemaakte en 
vervalste goederen', dat in maart 2019 door het EUIPO en de OESO is gepubliceerd. 

OVER EUIPO: 

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is een gedecentraliseerd 
agentschap van de EU dat is gevestigd in het Spaanse Alicante. Het EUIPO beheert de inschrijving 
van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen en werkt samen met de nationale en regionale 
bureaus voor intellectuele eigendom in de EU. Via het Europees Waarnemingscentrum voor 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten verricht het EUIPO onderzoek en ontplooit het 
activiteiten tegen inbreuken op IE-rechten. 
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