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Handel in nagemaakte en vervalste goederen wereldwijd goed voor 460 miljard EUR 
 
 Geschat wordt dat de internationale handel in nagemaakte en vervalste goederen 

oploopt tot wel 460 miljard EUR 
 Het aandeel nagemaakte goederen in de wereldhandel is gestegen van ongeveer 

2,5% in 2016 tot 3,3% nu 
 In de EU geïmporteerde goederen met een waarde van tot wel 121 miljard EUR zijn 

nagemaakt of vervalst, wat neerkomt op 6,8% van de totale invoer in de EU 
 
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 nagemaakte en vervalste goederen wereldwijd op 
460 miljard EUR geschat. 
 
Het verslag van vandaag, ‘Tendensen in de handel in nagemaakte en vervalste goederen’, 
is een update van de oorspronkelijke analyse van EUIPO en de OESO uit 2016, waarin de 
totale waarde van de wereldhandel in nagemaakte en vervalste goederen geschat werd op 
338 miljard EUR. De toename wereldwijd is dus aanzienlijk. 
 
In de EU is nu naar schatting 6,8% van alle geïmporteerde goederen uit derde landen 
nagemaakt of vervalst. Het gaat hierbij om een bedrag van tot wel 121 miljard EUR. Ten 
opzichte van de raming van 5% van alle in de EU geïmporteerde goederen in het verslag 
van 2016 betekent dit een sterke stijging. 
 
De meeste bedrijven die ten prooi vallen aan namaak- en vervalsingspraktijken, zijn nog 
steeds geregistreerd in OESO-landen, zoals in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, 
Zwitserland, Duitsland, Japan, Korea en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Een toenemend aantal bedrijven dat geregistreerd is in andere economieën, waaronder 
China, Brazilië en Hongkong, wordt echter ook getroffen door de wereldhandel in namaak- 
en vervalste goederen. 
 
Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 
 

Namaak en vervalsing vormen een grote bedreiging voor innovatie en 
economische groei, zowel op EU-niveau als wereldwijd. De toename van het 
aandeel nagemaakte en vervalste goederen in de wereldhandel is zeer 
verontrustend. Om dit probleem in heel zijn omvang aan te kunnen pakken, is het 
duidelijk dat een gecoördineerd optreden nodig is. 

 
In het verslag wordt onderstreept dat nagemaakte en vervalste goederen uit vrijwel elke 
economie kunnen komen, hetzij door productie ter plaatse of via een doorvoerpunt. 
 
Uit inbeslagnemingen van de douane die in het verslag beschreven worden, blijkt echter wat 
de belangrijkste regio’s en gebieden van herkomst zijn, van waaruit nagemaakte en 
vervalste goederen worden geëxporteerd. Dit zijn o.a. China, Hongkong, de Verenigde 
Arabische Emiraten, Turkije, Singapore, Thailand, India en Maleisië. 
 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home
http://www.oecd.org/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods


 
 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 
 
In dit verslag worden gegevens gebruikt van bijna een half miljoen inbeslagnemingen 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 douanefunctionarissen 
verzamelde en verwerkte informatie. 
 
In het verslag worden de bevindingen uit douanegegevens met betrekking tot 
grensoverschrijdende handel geëxtrapoleerd. Buiten beschouwing gelaten zijn de in de EU 
geproduceerde en geconsumeerde nagemaakte en vervalste producten, evenals illegaal 
gekopieerde digitale producten die via internet worden verspreid. 
 
Het vandaag gepubliceerde verslag over de actuele stand van zaken wat betreft de 

gevolgen voor de economie van de handel in nagemaakte en vervalste goederen, is een 

follow-upverslag van de studie ‘Trade in counterfeit and pirated goods: mapping the 

economic impact’, gepubliceerd door EUIPO en de OESO in 2016. Dit was het eerste 

verslag in een reeks van vijf studies van EUIPO en de OESO over de internationale handel 

in nagemaakte en vervalste goederen. 

 

In de tweede studie, ‘Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods’, werden de 

daadwerkelijke routes voor nagemaakte en vervalste goederen in kaart gebracht, van de 

landen van herkomst tot aan hun uiteindelijke bestemmingen. In de derde studie werd de 

aandacht gevestigd op de rol van vrijhandelszones voor het vergemakkelijken van de handel 

in namaakgoederen. De vierde studie analyseerde de factoren waardoor het waarschijnlijker 

is dat bepaalde landen bron van namaakgoederen worden en de vijfde studie richtte zich op 

het misbruik van kleine pakketten voor de handel in namaakgoederen. 

 

 

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. EUIPO 
beheert de registratie van Uniemerken en ingeschreven 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 
EUIPO onderzoek en ontplooit het activiteiten ter bestrijding van inbreuken op IE-rechten. 
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