Tips van

Coronavirus
zakelijke impact
Mijn goederen
liggen vast in een
haven. Wie betaalt
de extra kosten?

Mijn goederen worden
niet op tijd geleverd. Kan
ik mijn leverancier
aanspreken voor mijn
schade?

Mijn goederen
worden helemaal
niet meer geleverd.
Wat nu?

Uitdagingen
•

Wie is verantwoordelijk voor de kosten?
Check contractuele én wettelijke bepalingen (force majeure (overmacht), beëindigings- en opschortingsgronden,
meldingsplichten, uitsluitingsgronden) en heroverweeg uw aanpak voor toekomstige contracten. Het kan per contract
en rechtsstelsel een groot verschil maken in hoeverre kosten kunnen worden verhaald. Beoordeling vindt steeds
plaats in het licht van de specifieke aspecten van de huidige situatie. Het is daarbij ook relevant te onderzoeken of er
al overheidsmaatregelen zijn genomen die kostenverhaal kunnen bemoeilijken (bijvoorbeeld China).

•

Overmacht?
Mogelijk bevat uw overeenkomst een overmachtsclausule. Beoordeel indien dit het geval is of het coronavirus binnen
de reikwijdte van de clausule valt en wat de gevolgen zijn van het inroepen van de clausule (zoals opschorting
verplichtingen of beëindigen overeenkomst).

•

Bent u hiervoor verzekerd?
Laat uw verzekeringspolis beoordelen. Belangrijk hierbij is om te kijken naar soortgelijke situaties en de wijze waarop
schadeclaims zijn afgewikkeld door rechtbanken en arbiters (bijvoorbeeld tijdens de uitbraak van SARS 2003).

•

Is luchttransport een optie als uw goederen in een haven vastliggen?
Dit kan zeker een optie zijn, maar het is belangrijk om eerst vast te stellen in hoeverre de extra kosten voor uw
rekening komen. Mocht kostenverhaal niet mogelijk zijn, dan is het relevant om te bezien in hoeverre u bereid bent om
kosten te maken voor het behoud van een commerciële relatie.

Deze vragen maken een juridische beoordeling vaak noodzakelijk om uw commerciële belangen
te beschermen. Wij helpen u daar graag bij. Op de volgende slide hebben wij voor bedrijven die
actief zijn in China alvast een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Aandachtspunten voor bedrijven actief in China
Beoordeel of het
Chinese recht van
toepassing is.

De kwalificatie van de uitbraak
van COVID-19 als force majeure
is slechts een opstapje voor de
beoordeling of en in welke mate
een bepaalde partij
aansprakelijk is.

Chinese bedrijven kunnen een force
majeure certificaat aanvragen bij de
China Council for the Promotion of
International Trade voor
internationale handelscontracten.

Indien dit het geval is, zal ook aandacht moeten
worden besteed aan de uitleg van de ‘Principles
of International Commercial Contracts’. Ook is
het relevant om te kijken naar de notifications
van de Supreme People’s Court omtrent de
beoordeling of een specifieke situatie als force
majeure wordt aangemerkt als hierover in het
contract niets is geregeld. Een dergelijke
notificatie is verstrekt met betrekking tot de
gevolgen van SARS.

Daarbij geldt dat specifieke
overheidsregelingen deze beoordeling
verregaand kunnen beïnvloeden. Als voorbeeld
kan worden genoemd de notificatie van de
China Banking and Insurance Regulatory
Commission (“Notice on Enhancing the
Cooperation of Prevention and Control over
Coronavirus Outbreak within Banking and
Insurance Industries”).

Dit certificaat heeft, kort gezegd, tot gevolg dat
Chinese bedrijven (in China) niet kunnen worden
veroordeeld om de schade van buitenlandse
contractspartijen te vergoeden als de uitbraak
van COVID-19 de schadeoorzaak is. Momenteel
gaat het al om meer dan 3000 certificaten! Het is
echter zeer twijfelachtig in hoeverre een dergelijk
certificaat door rechtbanken in andere landen
wordt erkend. Dit geldt ook als een rechtskeuze is
gemaakt voor het Chinese recht.

Andere uitdagingen
•

Arbeidsrechtelijke implicaties
Arbeidstijdenverkorting, goed werkgeverschap

X

• Klanten die weigeren af te nemen; bedrijven die niet leveren

X

• Het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten

Niet-nakoming van commerciële contracten

Verantwoordelijkheden, rechten, plichten?

Banning helpt u graag verder
Paula Kemp

Minos van Joolingen

073 800 0951
06 575 762 90
p.kemp@banning.nl

073 692 7752
06 510 729 27
m.vanjoolingen@banning.nl

Spinhuiswal 2
5211 JG ’s-Hertogenbosch
T: +31 73 692 77 77

James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
T: +31 20 800 8000

4 Battery Road
Bank of China Building
#25-01 049908, Singapore

E: info@banning.nl
W: banning.nl

