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Namaak en productpiraterij krijgen nieuwe impuls 

door de pandemie, blijkt uit nieuw rapport 

 

• Criminele netwerken hebben snel ingespeeld op de door de pandemie 

gecreëerde nieuwe mogelijkheden en de gestegen vraag naar producten 

• Nagemaakte cosmetica, levensmiddelen, farmaceutische producten, 

bestrijdingsmiddelen en speelgoed vormen allemaal een ernstige bedreiging 

voor de gezondheid van de consument 

• Bij de productie van namaak wordt inmiddels 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 

• De meeste in de EU gedistribueerde namaakgoederen worden buiten de EU 

geproduceerd  

 

Uit de nieuwste Dreigingsevaluatie inzake criminaliteit op IER-gebied, die gezamenlijk is 

opgesteld door Europol en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie 

(EUIPO), blijkt dat de verspreiding van namaakgoederen tijdens de COVID-19-pandemie een 

groei heeft doorgemaakt. De gezondheidscrisis heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor 

de handel in nagemaakte en illegaal gekopieerde producten, en criminelen hebben hun 

bedrijfsmodellen aan de nieuwe wereldwijde vraag aangepast. 

 

Het rapport, dat gebaseerd is op gegevens uit de hele EU en operationele informatie van 

Europol, bevestigt dat namaak en piraterij nog steeds een ernstige bedreiging vormen voor 

de gezondheid en veiligheid van consumenten en voor de Europese economie. Volgens 

de nieuwste gegevens van de OESO en EUIPO werd in 2019 voor 119 miljard EUR aan 

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

goederen die de EU binnenkomen.  

 

Naast de nagemaakte kledingstukken en luxeproducten, is er sprake van een toename van 

de handel in namaakproducten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals 

nagemaakte geneesmiddelen, levensmiddelen en dranken, cosmetica en 

speelgoedproducten. 

 

De laatste jaren worden steeds meer namaakgeneesmiddelen gevonden, uiteenlopend van 

allerlei geneesmiddelen tot persoonlijke beschermingsmiddelen of mondkapjes. De distributie 

is bijna volledig verschoven van fysieke naar onlinemarkten, met alle gevaren van dien voor 

de volksgezondheid. Deze illegale producten zijn nog steeds grotendeels van buiten de EU 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IP_Crime_Threat_Assessment/IP_Crime_Threat_Assessment_2022_FullR_en.pdf


  
 
afkomstig, maar worden soms ook geproduceerd in illegale laboratoria binnen de EU, die 

moeilijk kunnen worden opgespoord en met verhoudingsgewijs weinig middelen kunnen 

worden opgezet. 

 

Bij de productie van illegale levensmiddelen, en vooral dranken, wordt alsmaar 

professioneler en geavanceerder te werk gegaan en neemt een aantal vervalsers zelfs de 

volledige toeleverings- en distributieketen voor hun rekening. Ook worden nog steeds talloze 

gevallen van misbruik van beschermde geografische aanduidingen gemeld. 

 

In het rapport wordt ook op een aantal belangrijke trends gewezen die zich voordoen in de 

diverse productsectoren waarop vervalsers zich voornamelijk richten. Kleding, accessoires 

en luxegoederen behoren nog steeds tot de meest populaire productcategorieën voor 

namaakgoederen en worden zowel online als op fysieke markten verkocht. Zij behoren tot de 

belangrijkste categorieën van de ongeveer 66 miljoen namaakartikelen die in 2020 door de 

Europese autoriteiten in beslag zijn genomen. 

 

Hoe criminele netwerken te werk gaan 

 

In de dreigingsevaluatie wordt benadrukt dat de distributie van namaakproducten grotendeels 

via digitale platforms plaatsvindt, een tendens die werd bevorderd door de pandemie en 

wijdverbreide onlineconsumptie. Namaakgoederen worden aangeboden op 

onlinemarktplaatsen via livestreaming, video’s en reclame op socialemediaplatforms en 

instant messaging services, die de consument doorgaans met misleidende kortingen of 

merkproducten tegen lage prijzen lokken. 

 

Het op de markt brengen van vervalsingen is een zeer lucratieve activiteit voor de betrokken 

criminele netwerken, die grote winsten opstrijken terwijl ze relatief weinig risico’s lopen.  

 

IE-criminaliteit is een van de prioriteiten van de EU in de strijd tegen zware en georganiseerde 

criminaliteit van 2022 tot 2025 in het kader van het Europees multidisciplinair platform tegen 

criminaliteitsdreiging (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, Empact). 

 

In de evaluatie wordt onderstreept dat weliswaar het merendeel van de op de EU-markt 

aangeboden vervalsingen buiten Europa en dan voornamelijk in China en andere delen in 

Azië worden geproduceerd, maar dat de binnenlandse productie in de EU een stijgende 

tendens vertoont. De toenemende invoer van namaakverpakkingsmateriaal en halffabricaten 

in de EU wijst duidelijk op de aanwezigheid van illegale productiefaciliteiten in de EU. In 

Europa gevestigde criminele netwerken die betrokken zijn bij IE-criminaliteit zorgen voor de 

distributie van ingevoerde namaakproducten en beschikken in sommige gevallen over 

moderne productiefaciliteiten waar halffabricaten worden geassembleerd. 

 

Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 

 

Deze nieuwe dreigingsevaluatie werpt een nieuw licht op de omvang van namaak en 

piraterij en desbetreffende trends in de EU en benadrukt de zware schade die kan 

worden toegebracht aan de gezondheid van consumenten en de gevolgen voor 



  
 

legitieme bedrijven, vooral tijdens deze moeilijke periode van herstel van COVID-19. 

Criminelen hebben zich goed weten aan te passen aan de nieuwe door de pandemie 

gecreëerde mogelijkheden. Wij moeten de inspanningen van 

rechtshandhavingsinstanties in de strijd tegen IE-criminaliteit blijven steunen door 

middel van onze nauwe samenwerking met Europol. 

 

De uitvoerend directeur van Europol, Catherine De Bolle: 

 

De COVID-19-pandemie heeft voor criminelen nieuwe mogelijkheden gecreëerd om 

nagemaakte en ondermaatse goederen te verkopen. Deze producten zullen in het 

beste geval niet dezelfde betrouwbare werking hebben als de authentieke producten. 

In het slechtste geval kunnen ze rampzalige gevolgen hebben. Uit de inbeslagnames 

door rechtshandhavingsinstanties blijkt dat deze goederen steeds meer binnen de EU 

worden geproduceerd, terwijl criminelen als gevolg van de COVID-19-pandemie in nog 

grotere mate gebruik maken van digitale middelen om hun illegale goederen te 

produceren en te distribueren. In dit rapport wordt de omvang van deze vorm van 

criminaliteit belicht en wordt opgeroepen tot gecoördineerde, grensoverschrijdende 

maatregelen ter bestrijding ervan nu de periode van economisch herstel na COVID 

ingaat. We moeten ervoor zorgen dat gewetenloze vervalsers een hoge prijs betalen. 

 

Andere namaakgoederen op de markt 

 

Ook mobiele telefoons inclusief accessoires en onderdelen behoren tot de belangrijkste 

categorieën namaakartikelen die in beslag worden genomen. Vooral tijdens 

verkoopevenementen zoals Black Friday en Cyber Monday worden dergelijke producten 

massaal verkocht. Vervalsers buiten sinds kort het wereldwijde tekort aan halfgeleiderchips 

uit.  

 

Wat de categorie parfums en cosmetica betreft, gaat het bij de illegale productie vooral om 

alledaagse producten, zoals shampoo, tandpasta of 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 en lage straffen voor de daders. 

 

COVID-19 heeft ook geleid tot een toename van het aanbod van illegale digitale inhoud, die 

vaak verband houdt met andere cybercriminaliteit. Piraterij is tegenwoordig in de eerste plaats 

een digitaal misdrijf en websites die audiovisuele inhoud illegaal verspreiden, worden gehost 

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

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

 

De Dreigingsevaluatie inzake criminaliteit op IER-gebied - Update 2021 is opgesteld op basis 

van een samenwerkingsverband tussen Europol en het EUIPO en is bedoeld om 

beleidsmakers, rechtshandhavingsinstanties, bedrijven en het grote publiek te informeren 

over de nieuwste trends op het gebied van IE-criminaliteit in de EU, met name tegen de 

achtergrond van de COVID-19-pandemie. Het rapport bevat informatie over de gevaren die 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IP_Crime_Threat_Assessment/IP_Crime_Threat_Assessment_2022_FullR_en.pdf


  
 
namaak en piraterij in verschillende productsectoren met zich meebrengen, en over de modus 

operandi van criminele netwerken, de omstandigheden waarvan zij profiteren, de 

geografische en financiële dimensies van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en 

nieuwe dreigingen. Het rapport bouwt voort op de bevindingen van een eerder in 2019 

gepubliceerde dreigingsevaluatie. 

 

OVER EUROPOL 

 

Europol, met zetel in Den Haag, Nederland, biedt ondersteuning aan de 27 EU-lidstaten in 

hun strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere zware en georganiseerde vormen van 

misdaad. We werken ook samen met veel partnerlanden van buiten de EU en internationale 

organisaties. Van talrijke dreigingsevaluaties tot inlichtingenwerk en operationele activiteiten: 

Europol beschikt over de instrumenten en middelen die nodig zijn om Europa veiliger te 

maken. 

 

OVER EUIPO 

 

EUIPO is een gedecentraliseerd agentschap van de EU dat is gevestigd in het Spaanse 

Alicante. Het beheert de inschrijving van Uniemerken (EUTM) en Gemeenschapsmodellen 

(IGM), die er beide voor zorgen dat intellectuele eigendom in alle lidstaten van de EU wordt 

beschermd. EUIPO werkt ook samen met nationale en regionale bureaus voor intellectuele 

eigendom van de EU en verricht onderzoek en andere activiteiten ter bestrijding van inbreuken 

op intellectuele-eigendomsrechten via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op 

intellectuele-eigendomsrechten. Volgens de IP Office Innovation Ranking 2021 van de World 

Trademark Review is EUIPO het meest innovatieve IE-bureau ter wereld. 
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EUROPOL Corporate Communications Unit 

Tel.: +31 70 302 5001  

press@europol.europa.eu 

 

Afdeling Communicatie EUIPO 

Tel.: +34 653 674 113 

press@euipo.europa.eu 
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