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Brussel, 30/03/2020 - Mededeling betreffende COVID-19 

 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

In aanvulling op de mededeling over COVID-19 die op 23 maart 2020 door de Dienst voor de Intellectuele 
Eigendom werd verstuurd, willen wij u het volgende meedelen. 

Zoals u weet, blijft de Dienst tijdens deze periode van afzondering verder werken en, tracht ze haar 
activiteiten aangaande de behandeling van uw aanvragen verder te zetten.  

We zijn ons er evenwel van bewust, dat uzelf misschien niet in de mogelijkheid verkeert om te reageren op 
de wettelijke notificaties die wij u zouden sturen. Daarom hebben we besloten om, voor zover mogelijk, 
geen wettelijke notificaties te verzenden die tot gevolg zouden hebben dat er een nieuwe bindende 
termijn opgestart wordt ten uw aanzien, die als sanctie een verlies van rechten in geval van niet-naleving 
tot gevolg zou hebben. 

We maken echter wel een afweging tussen dit principe en uw belangen, en maken een uitzondering op dit 
principe, wanneer het feit dat de wettelijke notificatie die een nieuwe bindende termijn in werking doet 
treden, niet verzonden wordt, een negatief effect kan hebben op uw dossier of in uw nadeel is. Als wij 
bijvoorbeeld een onregelmatigheid vaststellen die tot gevolg heeft dat de datum van indiening van uw 
aanvraag niet kan worden vastgesteld, dan wordt u daar alleszins zo snel mogelijk van op de hoogte 
gesteld om een nadelig uitstel van deze indieningsdatum te voorkomen. In dergelijke gevallen, zullen wij zo 
veel als mogelijk trachten via email een kopie te sturen van de wettelijke notificatie die per aangetekende 
schrijven werd verzonden (op voorwaarde dat wij over deze contactgegevens beschikken). 

Het betreft hier een beslissing die genomen werd in het kader van de huidige situatie rekening houdend 
met de huidige periode van afzondering. Bij eventuele verlenging van deze periode van afzondering zullen 
wij de hierboven beschreven maatregelen opnieuw beoordelen en u op de hoogte houden van eventuele 
wijzigingen ervan. 

Met betrekking tot de bindende termijnen waaraan u reeds onderworpen bent (en die tijdens deze periode 
zouden kunnen verstrijken), bekijken we momenteel verschillende opties en maatregelen  die door de 
overheid genomen moeten worden om de gevolgen van niet-naleving te neutraliseren of te verzachten. 
Wij brengen u op de hoogte wanneer dergelijke maatregelen genomen zouden worden. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Alain LAMBERMONT 

Verantwoordelijke van de sectie “Informatie” 

Dienst voor de Intellectuele Eigendom 


