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 Beste lid, 

 

We hopen dat dit bericht u in goede gezondheid vindt. 

De Coronavirus-crisis treft onze sector hard. Als federatie streeft BAPP ernaar u 

te ondersteunen en u te helpen in de mate van haar mogelijkheden. 

Dit is het moment om bij elkaar te blijven. Samen gaan we de uitdaging aan! 

 

  

OVERHEIDS- EN REGIONALE STEUN AAN BEDRIJVEN 

  

Om de economische sector te beschermen, hebben de autoriteiten 

steunmaatregelen getroffen voor bedrijven en hun werknemers. 

Hieronder staan links naar informatie-sites in de 3 regio's om u op de hoogte te 

houden: 

  

In het Vlaamse Gewest:  https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-

advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-

coronavirus/coronavirus 

In het Brussels Gewest: https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-

les-faq-en-un-coup-doeil 

In het Waals Gewest : https://www.1890.be/ 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://www.1890.be/
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BESCHERMENDE MASKERS 

  

De afgelopen dagen werden we overspoeld met aanbiedingen voor 

beschermende maskers, van verschillende soorten en tegen zeer verschillende 

prijzen. 

Deze maskers zijn natuurlijk onderworpen aan regelgeving,  klik hier 

voor betrouwbare informatie in Nederlands en Engels 

We raden u aan zeer voorzichtig te zijn bij de aankoop van chirurgische 

maskers en type FFP2. 

- Er circuleren valse certificaten 

- Prijzen veranderen van dag tot dag. 

- Risico op blokkering bij de douane, de maskers kunnen ook door de overheid 

worden opgeëist. 

 

Het beste is om contact op te nemen met een Europese importeur, door hem te 

vragen om de certificaten in goede en correcte vorm te verstrekken en die een 

voorraad in Europa heeft. 

  

 

  

 

UITSTEL VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VAN 4 JUNI 

 

Gezien de omstandigheden en de verlenging van de maatregelen, achten wij 

het wenselijk te anticiperen en onze AV van 4 juni, gepland in Spa 

Francorchamps, uit te stellen. 

Anderzijds zijn wij van mening dat dit niet het moment is om opzichtige kosten 

te maken, maar dat het beter is om dit budget te behouden om onze leden te 

ondersteunen en deel te nemen aan de heropleving van de sector en de 

promotie van het product media als deze crisis voorbij is. 

https://mcusercontent.com/9520621ddef2463d9b07eff2b/files/ee80c71a-05b4-4721-a880-410ae06efb2f/AL20_38_Invoer_persoonlijke_beschermingsmiddelen.pdf
https://mcusercontent.com/9520621ddef2463d9b07eff2b/files/3148df79-c3d6-404f-837a-a49956215435/AL20_38_Bijlage_1_Invoer_persoonlijke_beschermingsmiddelen.pdf
https://mcusercontent.com/9520621ddef2463d9b07eff2b/files/411eb022-c02f-4f67-a54f-8467dd936e3d/AL20_38_Bijlage_2_Invoer_persoonlijke_beschermingsmiddelen.pdf


 

Zoals voorzien in onze statuten, zal er een AV plaatsvinden, maar op een latere 

datum en beknopter. Het zal tevens een kans zijn om samen de balans op te 

maken en een actieplan voor de periode na de crisis op te stellen. 

We houden u op de hoogte…. 

 

We blijven u uiteraard informeren. 

Heeft u vragen of suggesties, laat het ons weten! 

 

Uw BAPP-team 
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