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Door de coronavirusepidemie moeten we sociale afstandsmaatregelen volgen
die sommige van onze dagelijkse activiteiten bemoeilijken. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij het ondertekenen van documenten of het versturen van
aangetekende brieven. Goed nieuws: u kunt dat elektronisch doen! De
elektronische alternatieven voor een aantal handelingen bieden dezelfde
rechtszekerheid als hun papieren versies. 

De elektronische handtekening en aangetekende zending zijn twee van de zes
rechtsgeldige “vertrouwensdiensten”. 

Lees meer over de elektronische handtekening en aangetekende zending

Raadpleeg ook onze veelgestelde vragen over de vertrouwensdiensten

De verkoop van bepaalde producten en persoonlijke beschermingsmiddelen is
voorbehouden aan erkende apotheken en kan alleen gebeuren op voorschrift
van een gezondheidsdeskundige. Het kan gaan om verschillende soorten
maskers, hydroalcoholische gel, handschoenen, schorten of beschermende
brillen, enz.

Die verkoopbeperkingen gelden sinds 23 maart 2020 voor een eerste periode
van drie maanden.

Wees voorzichtig als u van plan bent om deze zeldzame producten op een
online verkoopsite te kopen: oplichting loert om de hoek en wanneer de
producten worden afgeleverd, voldoen ze niet altijd aan de normen!

Kom meer te weten over de verkoopbeperkingen
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Documenten ondertekenen of aangetekend versturen tijdens de
coronavirusperiode?
Er bestaan digitale alternatieven!

Medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Bepaalde producten worden uitsluitend verkocht in een erkende apotheek
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Adembeschermingsmaskers of "stofmaskers" zijn persoonlijke
beschermingsmiddelen. Daarom moeten ze voldoen aan productienormen die
hun conformiteit garanderen. Europese normen maken het mogelijk om ze snel
en gemakkelijk op de markt te brengen. Er zijn echter ook andere
fabricagemethoden toegestaan die een gelijkwaardig veiligheidsniveau
garanderen.

Maakt uw bedrijf mondmaskers, maar niet volgens de Europese normen? Hier
zijn enkele aanbevelingen om een conform mondmasker te herkennen.

Ontdek onze aanbevelingen voor conformiteit

De verspreiding van het COVID-19-virus en de maatregelen om de epidemie
tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor de activiteiten van gebruikers van het
Belgische systeem voor de bescherming van de intellectuele eigendom. 

De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) past daardoor zijn
procedures aan. De DIE maakt gebruik van de flexibiliteit in de wetgeving om
eventuele negatieve gevolgen voor gebruikers te verlichten of weg te werken.

De DIE staat steeds klaar om u te helpen!

Meer informatie over de maatregelen die de DIE genomen heeft

Ademhalingsbeschermingsmasker (PBM)
Welke voorwaarden zorgen voor de conformiteit?

Octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, enz.
De Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom blijft tot uw beschikking

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/x3oyhu5szdcxaxfyuxv7gmasgoumxw4bz5u2m4kew46gaqem3ggq/ois2fe6eqrjxohqpuebxlydhfu
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/x3oyhu5szdcxaxfyuxv7gmasgoumxw4bz5u2m4kew46gaqem3ggq/qeksts2xxngb5uimundtvcfrzm

	spike.email
	Econews


