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Gevaarlijke namaakgoederen worden steeds vaker
online verkocht, blijkt uit een nieuw gezamenlijk
verslag van de OESO en EUIPO
•
•

•
•
•

Parfums, cosmetica, kleding, speelgoed, auto-onderdelen en farmaceutische
producten behoren tot de meest voorkomende gevaarlijke namaakgoederen
Ondermaatse en nagemaakte producten kunnen de gezondheid van de
consument in gevaar brengen en in sommige gevallen zelfs levensbedreigend
zijn
België in top EU-landen getroffen door handel in gevaarlijke namaakproducten
60 % van de in beslag genomen gevaarlijke producten met de EU als
bestemming is afkomstig van onlineverkoop
75 % van de in beslag genomen gevaarlijke namaakgoederen komt uit China en
Hongkong

Namaakproducten gaan van nature gepaard met een breed scala aan negatieve gevolgen.
Uit het nieuwe gezamenlijke verslag dat vandaag is bekendgemaakt door het Bureau voor
intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat vervalsingen niet alleen economische
schade en banenverlies veroorzaken, maar ook ernstige risico’s voor consumenten met zich
meebrengen. Ze vormen onder meer een gevaar voor de gezondheid (bv.
namaakgeneesmiddelen of -levensmiddelen), de veiligheid (bv. nagemaakte
reserveonderdelen voor auto’s of batterijen) en het milieu (bv. nepchemicaliën of -pesticiden).
Het nieuwe gezamenlijke verslag draagt de titel “Dangerous Fakes. Trade in counterfeit goods
that pose health, safety and environmental risks” en analyseert gegevens die zijn vergaard bij
inbeslagnemingen door de douane en andere handhavingsactiviteiten. Er wordt ook
nagegaan hoe gevaarlijke namaakgoederen hun weg weten te vinden naar de consument.
Legitieme leveranciers moeten zich aan strenge regels houden om ervoor te zorgen dat hun
producten de consument geen schade of letsel berokkenen. Producenten van vervalsingen
slaan al deze voorschriften in de wind en bijgevolg kunnen namaakgoederen ernstige
gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s met zich meebrengen. De meest voorkomende
namaakproducten die naar verluidt dergelijke risico’s inhouden, zijn parfums, cosmetica,
kleding, speelgoed, auto-onderdelen en farmaceutische producten.

Rol van de elektronische handel
60 % van de wereldwijd in beslag genomen gevaarlijke producten met de EU als bestemming
werd online verkocht. In de meeste gevallen ging het om cosmetica (46 %), gevolgd door
kleding (18 %), speelgoed en spelletjes (17 %) en auto-onderdelen (8 %).
De meeste van deze gevaarlijke namaakgoederen kwamen uit China (55 % van de
wereldwijde inbeslagnemingen door de douane) en Hongkong (19 %). Samen waren zij goed
voor bijna driekwart van de in beslag genomen goederen. 9 % van de gevaarlijke goederen
kwam uit Turkije.
In de periode 2017-2019 was Duitsland veruit de voornaamste bestemming van deze
nepproducten binnen de EU (47 % van de wereldwijd door de douane in beslag genomen
gevaarlijkste namaakgoederen die bestemd waren voor de EU), gevolgd door België,
Denemarken, Italië, Spanje en Oostenrijk.
Wat de distributie betreft, geven namakers vanwege de toenemende populariteit van online
winkelen de voorkeur aan postpakketten als verzendmethode. Deze kleine pakketten maken
het voor de douaneautoriteiten moeilijker om doeltreffend controle- en opsporingsactiviteiten
te verrichten. In totaal werd 60 % van de in beslag genomen gevaarlijke goederen per post
verzonden. Zeetransport stond op de eerste plaats vanuit het oogpunt van de waarde van de
onderschepte goederen.
Gevolgen van de pandemie
De COVID-19-pandemie heeft de handel in gevaarlijke namaakgoederen beïnvloed en de
bestaande tendensen versterkt. Criminelen maken misbruik van de wereldwijde crisis en de
autoriteiten meldden dat het aantal in beslag genomen vervalsingen van geneesmiddelen,
testkits, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere medische producten sterk is
toegenomen. Dit geldt ook voor een aantal andere risicosectoren, zoals alcoholische dranken,
waar onderbroken toeleveringsketens en veranderende vraagpatronen nieuwe kansen voor
criminelen hebben gecreëerd.
De uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau, verklaarde:
De illegale handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen vormt een grote
uitdaging voor onze wereldeconomie. Deze praktijken werken de georganiseerde
misdaad in de hand, ondermijnen goed openbaar bestuur en bedreigen ons
herstelplan “NextGenerationEU” voor de periode na de pandemie. Zoals in dit nieuwe,
samen met de OESO opgestelde verslag wordt benadrukt, brengen gevaarlijke
namaakgoederen bovendien grote gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s met
zich mee. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bewijsmateriaal inzicht zal helpen bieden in
het risico van namaak voor onze samenleving, de ontwikkeling van innovatief beleid
zal vergemakkelijken om deze uitdagingen het hoofd te bieden, en eerlijke handel in
de herstelfase na COVID-19 zal bevorderen.

Soorten risico’s
Ondermaatse en nagemaakte producten kunnen de gezondheid van de consument in gevaar
brengen en in sommige gevallen zelfs levensbedreigend zijn. Het grootste risico blijkt te
schuilen in namaakproducten die door consumenten worden ingenomen (voedsel, drank,
geneesmiddelen) of rechtstreeks op de huid worden aangebracht (cosmetica, geurstoffen).
Kleine onderdelen van speelgoed, magnetische onderdelen en met name batterijen kunnen
worden ingeslikt door kinderen en zo aanzienlijke schade toebrengen aan hun ingewanden.
Tot de meest voorkomende risico’s van gevaarlijke namaakgoederen behoren biologisch,
chemisch en fysieke letsel, verwurging en verstikking, maar ook brandwonden, elektrische
schokken, brand of gehoorbeschadiging.
Bovendien brengen veel gevaarlijke producten verschillende risico’s tegelijk met zich mee. Zo
kunnen neppesticiden zowel schadelijk zijn voor het milieu als gezondheidsrisico’s opleveren
voor mensen, terwijl een nagemaakte auto-accu tegelijkertijd ernstige schade kan toebrengen
aan de gezondheid, de veiligheid en het milieu.
NOOT VOOR DE REDACTIE
EUIPO publiceert via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectueleeigendomsrechten en samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) regelmatig studies en onderzoeken naar de wereldwijde handel in
nagemaakte en door piraterij verkregen goederen.
Alle verslagen zijn beschikbaar op de website van het Waarnemingscentrum.
OVER EUIPO
EUIPO is een van de grootste gedecentraliseerde agentschappen van de EU, gevestigd in
het Spaanse Alicante. EUIPO werd in 2021 uitgeroepen tot het meest innovatieve bureau voor
intellectuele eigendom ter wereld. Het beheert de inschrijving van Uniemerken en de
ingeschreven Gemeenschapsmodellen, die beide in alle EU-lidstaten bescherming van
intellectuele eigendom bieden. Het werkt ook samen met de nationale en regionale bureaus
voor intellectuele eigendom van de EU en beheert het Europees Waarnemingscentrum voor
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.
Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten werd
in 2009 opgericht om de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te
ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het groeiende aantal
inbreuken op deze rechten in Europa. Het Waarnemingscentrum werd op 5 juni 2012
ondergebracht bij EUIPO op grond van Verordening (EU) nr. 386/2012 van het Europees
Parlement en de Raad.

Meer informatie over de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO).
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