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Corona - clausules: bestaande contracten en nieuwe contracten in tijden van
Corona
Waar in de tussentijd blijkbaar de vraag naar KUG binnen het topmanagement rijst en in de
komende weken belangrijke strategische beslissingen over de aanpak van Corona worden
genomen, wordt de normale "business" in veel bedrijven op dit moment voortgezet.
Het valt ons op dat sommige industrieën, zoals de bouwsector, een bijzondere waarneming
hebben voor planning en deadlines. De relevante cliënten benaderen ons actief voor
juridische beoordelingen van contractwijzigingen en vragen ons om brieven en
kennisgevingen voor cliënten te schrijven. In sommige gevallen krijgen we ook vragen van
bedrijven die ook beseffen dat nieuwe contracten niet meer kunnen worden afgesloten
zonder "corona-clausules". Helaas is dit op dit moment nog veel te weinig.
Oude contracten:
Corona KAN u het recht geven om bestaande contracten aan te passen, te weigeren of zelfs
te beëindigen of waarbij u zich kan terugtrekken. Vaak is dit door overmacht (dit is destijds
door de rechter beslist voor SARS), wat een partij ontslaat van haar verplichting om te
presteren. Dit geldt echter ALLEEN voor oude contracten en ook ALLEEN als deze
gerechtvaardigd zijn en tijdig, correct en volledig worden gecommuniceerd.
Hier moeten bedrijven zorgen voor een goede en wettelijk correcte communicatie om
financiële gevolgen te voorkomen / te minimaliseren. Hoewel iedereen de Corona-crisis van
een ander begrijpt, kan niet elke contractpartner (volgens Corona) het zich veroorloven om
afstand te doen van juridische claims tegen zijn contractpartner. Daarom geldt: correct, snel
en volledig reageren en de financiële gevolgen afwenden.
Nieuwe contracten:
Hier geldt duidelijk het volgende - geen nieuwe contracten zonder "Corona-clausules" (denk
hierbij aan prijsaanpassingsclausules, wijziging van leveringsdata en risicospreiding,
bijvoorbeeld bij het sluiten van grenzen, het vermijden van contractuele boetes, etc.).
Wijs uw cliënten erop dat in het geval van nieuwe contracten Corona (ook al zal de grote
verspreiding nog volgen) niet meer als onvoorzienbaar en onvermijdelijk kan worden
gekwalificeerd. Als gevolg daarvan zullen overeenkomstige latere wijzigingen er in veel
gevallen toe leiden dat er toch een vergoeding moet worden betaald.
De inspanning die nodig is om overeenkomstige clausules op te nemen is relatief laag, maar
de schade kan aanzienlijk zijn.
Heeft u vragen? Voel u vrij om contact met ons op te nemen.
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