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1. Engineering is een relatief recent en zeer complex fenomeen dat het
ontstaan heeft gegeven aan een nieuw soort contract, nl. het engineeringcontract.
Het engineering contract is een uiting van een algemene ten dens, die men
is gaan noemen ,la renaissance du phenomene contractuel" (1). Daarmee bedoelt men het verschijnsel dat aan de instelling van de overeenkomst, speciaal in de economische sector, nieuw leven wordt ingeblazen.
De'engineeringovereenkomst kan beschouwd worden als een nieuwsoortig onbenoemd contract, grotendeels beheerst door de algemene beginselen van het contractenrecht en voor het overige door de tussen partijen
vrij vastgestelde clausules die vaak, nadat zij gedurig aan in opeenvolgende overeenkomsten werden hernomen, standaardclausules worden (2).
IS ENGINEERING TE VERTALEN?

2. Men heeft pogingen gedaan. De enen stelden voor te spreken van
techno genie ofpoly genie. Deze neologismen zijn afgeleid van het Griekse
, ,yEvvaw'', dat maken of scheppen betekent. Anderen gebruikten de
omschrijving van het begrip die ze vonden in verklarende woordenboeken
en spraken dan van , ,de wetenschap van de ingenieur of van het werk,
gedaan door de ingenieur''. Deze terminologische perikelen mondden uit

* Met dank aan de Heer Bavo Cool van Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, voor de verhelderende
gesprekken die ik met hem mocht voeren en voor de documentatie die hij mij ter hand stelde.
(!) Cfr. Renaissance du phenomene contractuel. Rapports presentes au seminaire organise ii Liege
les 22-24 octobre 1970, Faculte de Droit de l'Universite de Liege, 1971, 505 biz;- Zie ook DEL
MARMOL, C., Rejlexions sur I' utilisation des techniques contractuelles dans Ia vie des ajfaires, in
Economisch en financieel recht vandaag, II, Gakko, Gent, 1973, 305 e.v.
(2) VAN GERVEN, W., Handels- en economisch recht, dee! 1 - ondernemingsrecht, Standaard,
Antwerpen, 1975, 347 e.v.;- SCHMITTHOFF, C., Standard Contracts and the protection of the
weaker party in international trade relations, in New Directions in International Trade Law (U nidroit,
Rome, 1976), New York, 1977, 177.

831

in het idee dat het maar beter was de Angelsaksische benaming , ,engineering'' eenvoudigweg te behouden. Het kwam er dan nog enkel op
aan de term duidelijk te definieren; en dat was de volgende moeilijkheid.
Immers, geen enkele definitie schenkt volledige voldoening. Er zijn bijna
evenveel verschillende vormen van engineering als er contracten zijn.
DEFINITIE

3. Engineering bestaat in het tei- beschikking stellen van een industrieel of
produktiesysteem aan de hand van allerlei technieken, zowel technische
. als economische, financiele, juridische, bedrijfsorganisatorische en zelfs
sociale (3). Engineering heeft voornamelijk, zoniet uitsluitend betrekking
op de inrichting van een produktie-eenheid (4).
Het engineeringcontract, ook genoemd het contract ter realisering van
industriele uitrusting, kan dan omschreven worden als het contract waardoor een onderneming er zich toe verbindt bepaalde prestaties te verrichten met het oog op de voorstudie, het concipieren en het realiseren van de
meest verscheidene industriele uitrustingen: petroleumraffinaderijen,
fabrieken, havens, autowegen en zo meer.
De te presteren verrichtingen zijn min of meer uitgebreid naargelang het
geval. De engineering bedrijven houden zich bezig met: de studie van het
project en van zijn realiseringsvoorwaarden; raadgevingen bij het verloop
van de uitvoering; levering van materialen; levering van technologische
middelen ; onderzoek van financieringsmethoden; in werkingstelling. De
afwikkeling van deze verschillende opdrachten kan toevertrouwd worden
aan een enkele onderneming. In de praktijk echter is deze situatie uitzonderlijk; de meester van het werk (client) neemt meestal deel aan de
uitvoering van sommige opdrachten.
TERMINOLOGIE

4. De uitdrukking , ,contract ter realisering van industriele uitrusting contrat de realisation d' equipements industriels'' verwerft langzaamaan
burgerrecht in de taal van de zakenlui. Ze wordt ook gebruikt door de
economische en sociale Raad voor Europa van de Verenigde N aties in de
, ,Gids voor de redactie van internationale contracten met betrekking tot de

(3) DELEUZE, J.M., Les contrats d'engineering, in Economisch en financieel recht vandaag, II,
Gakko, Gent, 1973, 380. Zie ook de daar geciteerde definitie van K.F. A. JOHNSTON: , ,Contracts for
the design, manufacture, delivery and installation or erection of buildings (civil engineering) and of
plants and machines both mechanical and electrical".
(4) ,,Activite de conception, d' etude et de coordination portant sur les diverses disciplines exercees
par des ingenieurs et techniciens pour la realisation, Ia modification ou la mise en service d' un
ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages", tot zover de definitie in BERNARD, Y., COLLI, J.-C.,
LEWANDOWSKI, D., Dictionnaire economique et financier, Ed. du Seuil, Parijs, 1975, 683.
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constructie van een industrieel complex" (5). Er zijn echter ook nog
andere uitdrukkingen gebruikelijk:
engineeringcontract: deze uitdrukking moet echter bij voorkeur voorbehouden worden voor de studie- en onderzoeksverrichtingen (consulting engineering) (6). Op dit ogenblik zijn de meeste engineeringondernemingen- onder druk van de omstandigheden- overgegaan
van consulting engineering naar commercial engineering (7): dit omvat ook het oprichten en het leveren van een industrieel complex,
hetgeen betekent dat de engineer als hoofdaannemer (general contractor) instaat voor het optrekken en uitrusten van de gebouwen, en
het opzetten van het produktieproces, hetgeen vaak impliceert het
bekomen als algemene licentienemer van een octrooi - of (industriele) know-how licentie vanwege een octrooihoudende onderneming
- algemene licentie die dan in onder-licentie aan de client wordt
doorgegeven (8).
contract ,sleutel op de deur" (contrat ,cle sur porte" - turn key
contract): deze uitdrukking onderstelt dat de uitrusting, na realisatie,
wordt overgemaakt aan de meester van het werk (client) zonder enige
medewerking van zijnentwege; de tussenkomst van deze laatste komt
in de praktijk echter meer en meer voor (pseudo cze en main).

(5) Guide pour Ia redaction de contrats relatifs ala realisation d' ensembles industriels, etabli sous
les auspices du Conseil Economique et Social des Nations Unies, nr. 25, II, 1973. Dit werk is het
resultaat van een aantal onderzoekingen van een groep deskundigen over de in de industrie gebruikte
internationale contracten. De gids is een soort brevier ten behoeve van aile bij de realisatie van
industriele eenheden betrokken partijen.
In paragraaf 25, II wordt een omschrijving gegeven van een , ,sleutelklare overeenkomst'' : , ,The full
turnkey contract normally covers the supply to the client by the holder of the turnkey contract of the
design for the plant and the technical documentation, and instructions on the operation of the
industrial works. A turnkey contract sometimes also includes supplementary arrangements for the
provision of technical assistance in the initial stages of operation, staff training or other forms of
industrial co-operation. Arrangements ofthis kind may also be made by separate agreements. The aim
ofall these supplementary arrangements is to help the client himself to manage, in the proper way, the
industrial works".
(6) CoLETTE, R., HUBERT, A., PELT, P., Les contrats de consulting engineering. Prestations
intellectuelles des bureaux d' etudes techniques, in Contrats d'engineering, Faculte de Droit de
l'Universite de Liege, Commission Droit et Vie des Affaires, Luik, 1964, 65; HuBERT, A. ,Le contrat
d'ingenierie-conseil, Masson, Parijs, 1980, 227 biz.
(7) HANSENNE, J., De !'engineering alafourniture de complexes ,cze sur porte". DefinitionsProblemes de responsabilite, in Contrats d'engineering, Faculte de Droit de l'Universite de Liege,
Commission Droit et Vie des Affaires, Luik, 1964, 13.
(8) FABRE, R., Le know-how, sa n!servation en droit commun, Litec, Parijs, 1976, 207. Engineering
mag ook niet verward worden met hetgeen de Fransen noemen , ,Ia Recherche - Developpement' '. De
,,R.D." heeft betrekking op het vorsingswerk, de engineering op de studieverrichtingen. ,,Les
activites de R .D. et les activites exterieures a Ia recherche se distinguent essentiellement, par Ia
presence ou l' absence d' un element de nouveaute ou d' innovation: lorsqu' une activite ne fait appel
qu' a des connaissances, des methodes ou des techniques etablies, ellen' appartient pas ala R.D.;
lorsqu' elle fraye une vie nouvelle, elle peut etre consideree comme une R .D. '', aldus REBOUL, Y. , Les
contrats de recherche, Litec, Parijs, 1978, 4.
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contract ,product in de hand" (contrat ,produit en main"): hierbij
gaat het om het overmaken van een installatie in werking (9).
contract ,markt in de hand" (contrat ,marche en main") of contrat
, ,produit vendu'' : hierbij wordt een afname op de markt gegarandeerd
(engineeringcontract in de meest doorgedreven vorm). In dit verband
rijst de vraag naar de ware natuur van de verplichting van de verkoper.
, ,Constitue-t-elle une sorte de vente de technologic de gestion ou un
achat par compensation comme on rencontre si frequemment dans les
rapports commerciaux avec les pays de l' Est ( 10) ?".
ONTSTAAN

5. Eigenlijk zijn de engineeringbedrijven niet meer zo nieuw (11). De
zelfstandig werkende raadgevers, die hoogstens over enkele medewerkers
beschikten, waarop door de ondernemers een beroep gedaan werd om te
helpen bij bepaalde aspecten van een investeringsproject, kunnen als de
voorlopers van de engineeringbedrijven worden beschouwd. De toename
van de omvang en van de complexiteit der problemen, die opduiken bij de
realisatie van investeringsprojecten, heeft aanleiding gegeven tot het
ontstaan van studiebureaus.
Vrij vlug zijn vervolgens ook de engineeringbedrijven ontstaan, die zelf
instaan voor de realisa:tie van deprojecten, waarbij zij aldan niet de gehele
of gedeeltelijke uitvoering eventueel aan onderaannemers toevertrouwen (12).
·De engineering is sinds ruim een halve eeuw gekend in de Verenigde
Staten en slechts gedurende een tiental jaren in Frankrijk (13) en in
Belgie.

(9) Le contrat ,eli en main" concentre sur un fournisseur unique Ia responsabilite de livrer une
installaiion en hat de marche ... Le contrat, ,produit en main'' concentre sur unfournisseur unique Ia
responsabilite de livrer non seulement une installation en etat de fonctionner, mais une installation
qui fonctionne a un rythme de croisiere et qui sort un produit parfaitement conforme aux specifications'', aldus Judet en Perrin in Transfert de technologie et developpement, onder Ieiding van P. Judet,
Ph. Kahn, A.Ch. Kiss en J. Touscoz, Litec, Parijs, 1977, 52.
(10) KAHN, P., Typologie des contrats de transfert de Ia technologie, in Transfert de technologie et
developpement, onder Ieiding van P. Judet, Ph. Kahn, A.Ch. Kiss en J. Touscoz, Parijs, 1977,449.
(11) Engineeringbedrijven, Weekberichten van de Kredietbank, 23 juni 1972, nr. 25, 269.
(12) SCHOENTJES-MERCHIERS, Y., Nieuwe vormen van overeenkomsten. Leasing - Facto ring - Franchising- Engineering- Know-how. College gehouden op 17 november 1978 tijdens de post-universitaire lessencyclus over handels- en economisch recht te Gent, T.P.R., 1979, 721.
(13) MIALON, M.-F. ,Actualites des contrats de conseil: /'intervention legislative et reglementaire en
matiere d'ingenierie de travaux publics et d'architecture, Rev. trim. dr. civ., 1976, 297. Mialon
beschrijft het besproken fenomeen als volgt: ,,Nee en France il y a une douzaine d'annees, Ia
profession de conseilfait partied' un nouveau secteur del' economie, le secteur quaternaire, oit l' on
regroupe toutes les ,industries de Ia matiere grise". Le 6e Plan comportait deja un comite
lngenierie; un salon international se tint a Paris en mars 1972; des ecoles privies enseignent
l'ingenierie technique et commerciale; devant Iaforte demande des pays en voie de developpement
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Inderdaad, het was in de Verenigde Staten dat na de Eerste Wereldoorlog
de eerste echte engineeringbedrijven zijn ontstaan. Ingevolge de snelle
motorisatie van de bevolking was de nood aan investeringen in de petroleumindustrie er zeer groat.
Dat de engineering bedrijven toen de enorme vraag hebben kunnen opvangen was dank zij de omvangrijke aanwezigheid van technisch personeel,
dat in de oorlogsindustrie gevormd was en dat na de beeindiging van de
oorlog beschikbaar kwam.
Thans neemt de engineering een zeer belangrijke plaats in bij de realisatie
van industriele investeringen. Men kan stellen dat nu zowat 3/4 van de
investeringen ter wereld gebeuren met de medewerking van engineeringondernemingen.
In het voorbije decennium hebben de Belgische engineeringbedrijven zich
vrij snel ontwikkeld, zowel in aantal als in omvang. Waar in het begin van
de zestiger jaren nog heel wat bedrijven enkel optraden als raadgevend
(ingenieur-conseil) of als studiebureau, zijn ze meer en meer
ingenieur
J
overgegaan tot het leveren van bedrijfsklare complexen. Daarnaast hebben ze zich meer en meer gediversifieerd door het kopen van licenties of
door in grotere mate een beroep te doen op externe specialisten. De
ontwikkeling van de Belgische engineeringondernemingen gebeurde
even wei niet zonder moeilijkheden. Ze hadden inderaad af te rekenen met
een vrij sterke concurrentie vanuit het buitenland, voornamelijk uit de
Verenigde Staten en de Duitse Bondsrepubliek. Meestal kunnen de ondernemingen uit die Ianden steunen op enige ervaring. In de Verenigde Staten
doen gezonde ondernemingen immers dagelijks beroep op een engineeringonderneming. Bijons gebeurt dit pas als de onderneming al ziek is.
BELANG

6. De engineering biedt vele voordelen (14). De ondernemer die profit
minded en growth minded is, kan beroep doen op de diensten van de
engineeringondernemingen om verschillende redenen:
De engineering laat toe de produktiviteit van de onderneming, die
hierop beroep doet, te verhogen.

1'0 .N. U.D .!. edite un manuel special (Manuel relatif ill' emploi des consultants etrangers dans les
pays en voie de developpement, New York, 1972) ...
Une nouvelle profession naft, elle s' organise avec ses rites et ses techniques prop res. Elle correspond
au besoin important de technicite qui caracterise notre epoque et au souci de faire intervenir l' homme
de I' art, technicien averti dont Ia prestation intellectuelle conditionne Ia reussite du projet de son
client".
(14) MERCADAL, B., JANIN, P., Les contrats de cooperation inter-entreprises, Ed. juridiques Lefebvre, Parijs, 1974, 315, nr. 972.
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Het wordt voor de industrieel steeds moeilijker zijn eigen engineering te
verzorgen. Hij is zo inbeslaggenomen door zijn taken op het gebied van de
produktie en de commercialisatie, dat hij onmogelijk tegelijkertijd alles
kan weten over disciplines, nodig voor de verwezenlijking van een nieuwe
uitrusting. Hij dient dus beroep te doen op specialisten terzake. De
engineeringonderneming kan dit alles aan, dank zij de verscheidenheid
van haar activiteiten.
Als de industrieel beslist nieuwe investeringen te doen, doet hij beroep op
de engineeringondememing. Zodoende kan hij de taak van zijn eigen
studiebureaus verlichten en hun activiteit beperken tot zijn eigen produktie. Hij kan zich ontlasten van bepaalde diensten zoals aankoop, constructie, en zo meer, waarvan de effectieven, die tijdelijk hoog zijn bij het
voorbereiden van nieuwe installaties, grotendeels nutteloos zouden worden, eens deze installaties voltooid.
- De engineering draagt bij tot een betere rendabiliteit van de onderneming.
Engineering laat toe de belangrijkheid van de investering en zijn waarschijnlijke rendabiliteit te voorzien door voorstudies. Men kan ook de
uitrustingsgoederen aan een lagere prijs aankopen (immers de engineeringbedrijven hebben, gelet op de massa van hun bestellingen, een grotere
macht op hun leveranciers). Tenslotte laat de engineering toe de meest
gunstige technische oplossingen voor te stellen.
- De engineering laat de industrieel toe gebruik te maken van nieuwe
technische verworvenheden.
De engineeringonderneming moet op de hoogte blijven van de nieuwste
technieken om de clienteel zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Verder moet ze ook in staat zijn de nieuwe technieken toe te pas sen op een
concrete situatie. Zo bezitten de engineeringondernemingen brevetten en
know-how, ofwel als eigenaar, ofwel als licentiehouder. Voor de industried zou het veel moeilijker zijn deze te verkrijgen (15).
-,--- De engineering geeft de beste voorwaarden om met succes te investeren.
In tegenstelling met de gewone ondernemer, beperkt de engineeringonderneming er zich niet toe een installatie te leveren beantwoordende aan
zekere technische normen. Ze verbindt er zich toe dat deze installatie in
staat is een zekere hoeveelheid produkten af te werken in overeenstemming met de preciese specificaties en door middel van een bepaald gebruik

(15) DELEUZE, J.M., Manuel pratique du contrat de transfert de processus technologique (Knowhow), Masson, Parijs, 1979, 2de uitgave, 226 biz.
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van grondstoffen en energie. Haar verantwoordelijkheid is derhalve veel
grater.
Het hedendaagse recht kon dus aan de juridische aspecten van deze
contractuele techniek in verband met de onderneming niet voorbij gaan.
illRIDISCHE NATUUR VAN HET ENGINEERINGCONTRACT

(16)

7. Het gaat bier om een contract van een nieuwe soort, ongekend in ooze
wetboeken. Een onbenoemd contract, een contract sui generis.
De maatschappelijke verhoudingen zijn immers dermate ontwikkeld en
geevolueerd dat de klassieke juridische categorieen niet meer volstaan om
ons steeds complexer wordend maatschappelijk leven juridisch te ordenen.
Wel tracht men zoveel mogelijk wettelijke regels over benoemde contracten toe te passen op onbenoemde contracten die er in wezen op
gelijken.
- Sommigen hebben in het engineeringcontract een mandaatovereenkomst willen zien. Ze steunden zich daarbij onder andere op zekere
rechtspraak die bet excessieve loon (vergoeding van een ingenieur-raadgever) had verminderd. Een dergelijk iets kan ook voorkomen bij een
lastgeving.
De rechter mag een voor de uitvoering van de lastgeving bedongen loon
herleiden tot hetgeen hij billijk verschuldigd acht; maar is het engineering contract daarom een mandaatovereenkomst?
Artikel 1984 B.W. stelt dat lastgeving een handeling is, waarbij een
persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn
naam te do en.
De lasthebber vertegenwoordigt de lastgever, en hij heeft als opdracht het
stellen van rechtshandelingen ten voordele van de mandant. Maar bij het
engineeringcontract presteert de engineeringonderneming materiele handelingen, ze stelt haar intelligentie ter beschikking (ze geeft raad en
eventueel technische bijstand), maar ze verbindt de onderneming niet,
noch juridisch, noch economisch.
- Anderen zijn van oordeel dat het engineeringcontract meer aanleunt
bij het contract van huur van diensten (louage d' industrie) (art. 1779
B. W.) of bet ondernemingscontract. Hiermee beduidt men het contract
door hetwelk een persoon er zich toe verbindt voor een ander een welbepaald gevraagd werk te verrichten, met of zonder levering van mate-

(16) MIA LON, M.F., Contribution al' etude juridique d' un contrat de conseil: le contrat de conseil en
organisation d'entreprise, Rev. trim. dr. civ., 1973, 19 e.v.
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riaal, tegen een prijs bepaald volgens het belang van het werk en, eventueel, van het geleverde materiaal. Nu, alle verrichtingen die een engineeringcontract kan bevatten zijn precies dergelijke prestaties (studies,
adviezen, constructies) of leveringen (materiaal, technische procedes
enz.). Ook bij een engineeringcontract is er geen juridische ondergeschiktheid tussen de contractanten. De engineeringonderneming is totaal
onafhankelijk. Er rijst hier een probleem voor de ingenieur-raadgever
eigen aan de onderneming. Deze is tewerkgesteld in het kader van een
arbeidsovereenkomst (voor bedienden).
- Nog anderen willen het engineeringcontract vergelijken met een contract van know-how. Ook dit contract stelt kennis en speciale produktietechnieken ter beschikking van de onderneming.
- Savatier beschouwt het engineeringcontract als een verkoop van
diensten. De ene partij heeft de verplichting iets te doen ifaire), nl. haar
intelligentie ter beschikking stellen en de andere partij (client) betaalt
daarvoor de prijs. Het zou hier dus gaan om de verkoop van een onlichamelijke zaak.
- Ook Teyssie is op zoek naar de ware aard van het engineeringcontract (17). ',S'y cotoient des elements du contrat d' entreprise, de la
licence de brevet, de la licence du know-how, de la vente de materiel, du
mandat ... Contrat complexe ou complexe-de contrats, que! parti-adopter ?".
Samenvattend zou men kunnen zeggen dat de engineeringovereenkomst
vaak een geevolueerde vorm is van een meer klassieke overeenkomst, in
casu van een ondernemingsovereenkomst, aangevuld met een octrooi of
know-how licentie of met een technische consulentenopdracht. Volgens
sommige auteurs (18) zou men zelfs - zonder overdrijven- kunnen
zeggen dat het gaat om benoemde overeenkomsten, maar dan buiten het
kader van het Burgerlijk Wetboek of van het Wetboek van Koophandel;
de contracten van een bepaald type vertonen immers een betrekkelijke
uniformiteit.
Het belang van een discussie over de juridische aard van de engineeringovereenkomst is trouwens vrij gering vermits het meestal over internationale contracten gaat, inzonderheid contracten afgesloten met socialistische landen of met ontwikkelingslanden waarvan het statuut nauwkeurig
beschreven staat in door gespecialiseerde juridische diensten zorgvuldig

(17) TEYSSJE, B., Les groupes de contrats, L.G.D.J., Parijs, 1975, 23, nr. 47.
(18) KAHN, Ph., L' essor du non-droit dans les relations commerciales internationales et le contrat
sans loi, inL'hypothese du non-droit, XXXe Seminaire organise a Liege les 21 et 22 octobre 1977,
Faculte de Droit de Liege, 1978, 234.
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uitgewerkte contractuele bepalingen die bij betwisting, dank zij een arbitrageclausule, door scheidsrechters zullen worden gei:nterpreteerd.
8. Een ander probleem dat tot nog toe geen definitief antwoord heeft
gekregen is de vraag of het hier gaat om een resultaatsverbintenis of om
een middelverbintenis. Doorgaans stelt men dat ,commercial engineering'' resultaatsverbintenissen in het leven roept, terwijl , ,consulting engineering" slechts middelverbintenissen zou opwekken ( 19).
ALGEMENE PROBLEMEN IN VERBANO MET HET OPSTELLEN VAN ENGINEERINGCONTRACTEN (20)

Redactie van het contract
9. De redactie van een engineeringcontract vereist de samenwerking
tussen ,techniekers en niet-techniekers".
Er is een effectieve en voortdurende samenwerking nodig tussen de
opstellers van het contract en de ingenieurs die belast zijn met de uitvoering ervan. Het is van het grootste belang dat de partijen hun overeenkomst
met de meeste zorg redigeren. De onderhandelaars moeten ervoor zorgen
dat het contract in preciese en ondubbelzinnige termen wordt opgesteld,
zodat de interpretatie die achteraf aan de verplichtingen van de partijen
zou kunnen gegeven worden, zoveel mogelijk wordt beperkt, en zodat, bij
eventuele betwisting, de rechter of de arbiter in de duidelijke wil van de
partijen een voomame bron voor zijn oplossing vindt. Om latere moeilijkheden te verhinderen, moeten de opgenomen rechten en verplichtingen
duidelijk omschreven worden (21).
Het is ook aangeraden de verschillende prestaties en leveringen zorgvuldig uit te stippelen (decoupage du contrat). Dit kan van belang zijn
voor de latere uitvoering van het contract en voor de eventuele aansprakelijkheid van de partijen (22).
Bij een engineeringovereenkomst die een vast geheel vormt, moet de
engineeringondememing alle risico's dragen tot bij de definitieve beein-

(19) FoURNIER, J., Engineering (Ingenierie), Encycl. Dalloz, Rep. Dalloz, Rep. Dr. Comm.,
nrs. 20, 21 en 28;- VINEY, G.,La responsabilite desentreprises prestataires de conseils, J.C.P., I,
Doctrine, 1975, 2750.
(20) HARDING BOULTON, A., The making of business contracts, tweede uitgave, Sweet and Maxwell,
Landen, 1972, 58 e.v.
(21) Ook prof. Pierre Lalive 1egde tijdens zijn Francqui-voordrachten aan de U.L.B. in het voorjaar
van 1978 nogal sterk de nadruk op de noodzaak van een goed geredigeerd contract. Hij sprak in dit
verband over , ,l' architecture juridique du contrat''.
(22) Het basisbeginsel van de engineeringcontracten is de afscheiding (le cloisonnement). Lees
hierover: DELEUZE, J .M., Le contrat d' engineering, in Nouvelles techniques contractuelles: Knowhow, franchising, engineering, leasing, Actualites de droit de l'entreprise, Montpellier, 1970, 86.
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diging van de werken. In geval van , ,decoupage'' is het mogelijk, na elke
verrichting de uitvoering van de respectieve verbintenissen van elke partij
te verifieren en de kleine geschillen te regelen. Ook op financieel en
fiscaal gebied kan het voor de partijen nuttig zijn het contract als het ware
,in stukken te snijden".
De engineeringcontracten maken gebruik van een aantal technische uitdrukkingen, over de betekenis waarvan het nuttig is het eens te zijn. De
opstellers van het contract moeten dus een bijzondere aandacht opbrengen
bij het definieren van deze termen.
Vandaar dan ook de belangrijke plaats die de jurist bekleedt bij het
ontwerpen van dergelijke contracten. Del Marmol spreekt in dit verband
over , ,la vocation creatrice du juriste d' entreprise'' (23). In de praktijk is
het nog dikwijls zo dat de meeste contracten wel grondig genegocieerd en
uitgewerkt werden wat de economisch-technische aspecten betreft, doch
dat de juridisch-technische omkadering minder verzorgd is (24).
De besproken contracten worden inderdaad gekenmerkt door het fenomeen van de techniciteit. De , ,contractuele'' clausules zijn relatief kort in
verhouding met de ,technische" clausules. Het is daarbij dan ook nog
dikwijls zo dat de eerste pas op het allerlaatste moment worden opgesteld
na vele maanden onderhandelen.
Men moet rekening houden met de speciale relatie studiebureau-client
10. De client doet voor het ontwerpen en uitvoeren van zijn investerings. project, welke ook de omvang ervan mag zijn, beroep op externe specialisten. De problemen zijn zeer complex. Problemen omtrent de keuze
van een vestigingsplaats en van het productieproc6de, van de aan te
wenden materialen en dan nog de vele technische problemen bij de
uitvoering van het project.
Er moet een regeling worden voorzien in verband met de bescherming van
industriele eigendom
11. In de meeste contracten is dan ook een clausule opgenomen waarbij
gesteld wordt dat alle documenten en informatie, gegeven door de en(23) DELMARMOL, a.w., 307.
(24) Ook het nieuw soort handelsverkeer dat de laatste decennia ontstaan is met de Ianden van de
Derde Wereld vraagt natuurlijk naar aangepaste juridische middelen. Een modem en soepel contractenrecht is het onmisbare instrument om de ontwikkelingspolitiek die nu op wereldschaal gevoerd
wordt tot een werkelijk succes uit te bouwen.
Zie hierover: , ,HAGER, L.M., The role of lawyers in developing countries, American Bar Association
Journal, 1972, 33: ,,Lawyers of developing countries have not employed their talents in developmental activities, and the role of law in economic development has been sadly neglected. If the
developing countries are to achieve the potential benefits of legal development, they require specialists - ,development lawyers" - who can surmont the existing obstacles".
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gineering onderneming aan de client- en omgekeerd- strict confidentieel moeten blijven (25).
Taal
12. De meeste contracten worden afgesloten in de taal die gemeenscbappelijk is voor partijen. Dit doet men om interpretatiemoeilijkheden te
voorkomen (26).
Soms redigeert men bet contract ook nog in een andere taal, maar aan die
tekst geeft men dan geen officieel karakter.
Wanneer bet contract in meerdere talen gesteld wordt, duiden de partijen
aan in welke taal of in welke talen de tekst een autbentiek karakter beeft.
Hiermee vermijden de partijen moeilijkheden in verband met de interpretatie van bepaalde termen en uitdrukkingen. Deze bandelswijze is
zeker aan te raden wanneer bet gaat om partijen die beboren tot Ian den die
een juridiscb systeem bebben waar de overeenstemmende termen niet
altijd dezelfde betekenis bebben.
Indien partijen niet tot een akkoord komen om slecbts aan een tekst
autbentieke waarde te geven, moeten ze ervoor zorgen dat de gebruikte
uitdrukkingen in de twee autbentieke teksten zoveel mogelijk overeenstemmen. Het systeem van twee autbentieke; versies van bet contract,
in twee verscbillende talen, is ecbter zeer gevaarlijk. De juridiscbe begrippen verscbillen van land tot land, de twee versies zullen nooit precies
dezelfde betekenis bebben. Ingeval van interpretatiemoeilijkheden riskeert de situatie zonder afloop te zijn, omdat er geen versie de bovenband
kan balen op de andere.

(25) Een voorbeeld van dergelijke clausule:
, ,Le MAITRE DE L'OUVRAGE s' engage a conserver secretes toutes les informations confidentielles qui lui
seront remises par l' !NGENIEVR relativement a la realisation de l' UNITE.
L'INGENJEUR s' engage reciproquement a conserver secretes toutes les informations confidentielles du
MAIIRE DE L'OUVRAGE qu'il pourrait recueillir au cours de la realisation de l' UNITE.
Cet engagement de secret ne demeurera valable qu' aussi longtemps que les informations confidentielles ne tomberont pas dans le domaine public et seulement dans la mesure oit ces informations
n' etaient pas en possession de l' autre partie avant l' entree en vigueur du present contrat ou ne sont
pas semblables a celles obtenues ulterieurement par l' autre partie d' un tiers ayant le droit de les
divulguer.
Cet engagement de secret prendra fin cinq ans apres la mise en route de l' UNITE''.
(26) Voorbeeld: , ,La langue utilisee dans to us les rapports entre ... et le constructeur sera la langue
franr;aise. Tousles documents contractuels, techniques et autres devront etrefournis enfranr;ais ou
avec une traductionfranr;aise, a /'exception (i) des livres de normalisation, (ii) des brochures et
imprimes a caractere commercial relatifs au materiel ou matieres premieres a acheter pour la
production du complexe industriel dans la mesure ou il n' existe pas en franr;ais, (iii) la literature
technologique qui n' est edictee qu' en langue ... Le constructeur s' engage afaire en sorte que tousles
membres de l' equipe de gestion travail/ant pour le complexe industriel aussi bien que to us les
techniciens charges de la formation du personnel algerien soient capables de s' exprimer convenablement en franr;ais''.
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De partijen moeten ook zorgen voor vertalingen van de gebruikte documenten en instructies en, eventueel, voorbehoud maken wat betreft deze
vertalingen.

PROBLEMEN IN VERBAND MET RET EIGENLIJKE CONTRACT

Vorm
13. Voor het totstandkomen van het engineeringcontract is geen enkele
bijzondere vorm vereist. Het kan dus mondeling tot stand komen. Het is,
om begrijpelijke redenen, nochtans onontbeerlijk dat men een geschreven
contract opstelt, waarin de verschillende prestaties en verrichtingen zorgvuldig worden uitgestippeld. Aanbod en aanvaarding door de client,
eventueel aangevuld door briefwisseling desbetreffend, volstaat niet (interpretatiemoeilijkheden, mogelijke contradicties enz.).
Er zijn drie mogelijkheden:
- een gedetailleerd contract, waarbij alle rechten en plichten van de
partijen in hun totaliteit geregeld zijn (contrat ,sur mesure");
een contract waarbij wordt verwezen (helemaal of gedeeltelijk) naar
de algemene voorwaarden van de bestaande reglementen, uitgaande
van natio-nale-ot-internatiorrale organismen -die zich bezighouden met
engineering. De tekst van deze standaardvoorwaarden moet bij het
contract gevoegd worden als integrerend deel ervan uitmakend (confrat ,pret aporter");
een contract opgesteld door de engineeringonderneming zelf, verwijzend naar
a) hun algemene voorwaarden, en
b) speciale clausules voor het concrete geval.
De derde formule verdient aanbeveling.

Voorwerp
14. Het gaat hier om contracten, vergelijkbaar met contracten van huur
van diensten. Dit is nochtans te simplistisch. De juridische natuur van
dergelijke contracten is veel complexer. De engineeringonderneming
maakt immers niet aileen de nodige studies voor de realisatie van het
betreffende industrieel project. Ze bestelt ook het nodige materiaal, houdt
toezicht op de fabricatie ervan, is aanwezig bij de inwerkingstelling en zo
meer. V erder stelt ze eventueel ook nog haar know-how ter beschikking
van de client en verleent ze haar bijstand met be trekking tot de marketing.
Het contract moet een zo volledig mogelijke opsomming en een zo precies
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mogelijke beschrijving bevatten van aile verrichtingen van het studiebureau. Het voorwerp moet duidelijk omschreven worden (27).
ENKELE GEBRUIKELIJKE CLAUSULES VAN EEN ENGINEERJNGCONTRACT

Juridische situatie van de partijen
15. Het is nodig dat er een exacte identificatie wordt gegeven van de
partijen die het contract sluiten :
naam van de contracterenden; enerzijds de constructeur of ingenieur,
anderzijds de meester van het werk of client;
naam en hoedanigheid van de personen die gemachtigd zijn het contract te ondertekenen. Dit element is van uitzonderlijk belang wanneer
men een overeenkomst sluit met een staatsorganisme of met een
parastatale instelling. Het zal dikwijls aangewezen zijn een officieel
document te eisen, waaruit de machtiging van de ondertekenaar blijkt.
Het contract moet bekleed worden met de handtekening van de partijen, niet aileen aan het einde van het contract, maar oak onderaan
elke bladzijde. In de praktijk ondertekenen de partijen het contract aan
het einde en paraferen ze de andere bladzijden.
De handtekening moet gezet worden door de contractant of door zijn
lasthebber, die hiertoe de bevoegdheid heeft gekregen:
adres van de sociale zetel (woonplaats) (28).
nationaliteit van de betrokken partijen: hiermede kan eventueel ook
een of ander juridisch gevolg gepaard gaan, waarmee de co-contractant dient rekening te houden.
16. De ondememer kan een enkele ondememing zijn of een consortium
(groep ondememingen). De client kan ofwel een contract afsluiten met
(27) Voorbeeld:
,Convention ayant pour objet la conception, l' edification, la realisation, le fonctionnement et la
gestion initiale d'un complexe industriel a ... , ainsi que /a formation du personnel destine afaire
fonctionner /edit complexe en vue de produire des vehicules (camions, autobus, autocars)".
of nog
, ,Convention ayant pour objet principal/a realisation a ... par le constructeur du complexe industriel
produisant les produits dans les qualites stipu/ees au programme contractuel, avec un personnel
algerien forme par lui, et lafourniture d'assistance technique par le constructeur pour la mise en
place d'un reseau de distribution et de service apres-vente, moyennant le prix et conformement aux
normes et autres conditions stipulees ou visees ci-apres''.
(28) Verbonden met het adres,. vermeldt de Amerikaanse praktijk op het einde van de geschreven
overeenkomst het adres van de partijen, waar aile notificaties geldig kunnen gebeuren. Voorbeeld van
zo'n clausule:
, ,Toutes les communications ou notifications qui doivent etre faites et to us les preavis qui doivent etre
donnes aux termes de la presente Convention le seront ecrit. Ils seront valablementfaits ou donnes
s' ils sont remis a un representant dument habilite de la partie concernee ou envoyes par courrier
aerien recommande ou communiques par telex ou re/egramme et confirmes par courrier aerien
recommande, adresse a la partie concernee, c' est-a-dire soit a Ia ... , soit a la ... ".
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verschillende partijen (contrat unique, hand-over contract' nl. een einddoel), ofwel verschillende contracten (contrats separes). Dit laatste geval
brengt natuurlijk meer juridische klaarheid mee, en ook een betere verdeling van de aansprakelijkheid. In elk geval moet men in het contract vooraf
bepalen in welke mate en voor welke verrichtingen men een beroep mag
doen op onderaannemers. Men moet er dan wel voor waken onverenigbaarheden te vermijden tussen het engineeringcontract en de contracten
van de onderaanneming, inzonderheid wat betreft de arbitrage en de
gevolgen van de ontbinding van het hoofdcontract.
Preambule
17. Vooraleer een opsomming te geven van de verschillende verplichtingen van de partijen, bevatten de besproken contracten meestal een
preambule. Dit is de formulering van een aantal overwegingen, waarin
onder andere gepreciseerd wordt welke de substantiele reden was die
partijen ertoe gebracht heeft een overeenkomst aan te gaan. De hier
vermelde inlichtingen kunnen een bijkomende inspiratiebron vormen
wanneer later eventueel betwistingen rijzen in verband met de verplichtingen van de partijen. Ten onrechte wordt dit deel van het contract veel te
veel verwaarloosd. De preambule kan van kapitaal belang zijn voor de
latere interpretatie en toepassing van het contract. De preambule bevat
immers niet alleen een aanduiding van de motivatie van de partijen, maar
ook van hun respectieve economische posities bij de aanvang van hun
samenwerking. Al deze gegevens kunnen in zekere mate althans, voor de
rechter of de arbiter nuttig zijn in geval van. betwisting.
, ,Dans la me sure ou il met en lumiere les intentions des parties et l' esprit
dans lequel doit etre interprhe et execute le contrat, cet expose peut jouer
un role important, en cas de litige, pour la formation de la conviction du
tribunal ou des arbitres'' (29).
In de preambule worden onder andere vermeld : het maatschappelijk doel
van de partijen, de sector van de handel of nijverheid waarin zij bedrijvig
zijn en zo meer (30).

(29) MERCADAL, B. en JftNJN, P., a.w., 87, nr. 232.
(30) Voorbeeld ,Il y a ete prealablement expose que: Le maftre de l' ouvrage desire construire et
exploiter dans son usine de fabrication de produits chimiques sise a ... une unite de production de ...
plus exactement definie en annexe I.
L'ingenieur est en mesure de rendre les services d' engineering necessaires pour Ia realisation de cette
construction dans les de!ais prevus, c'est-a-dire d'effectuer !'etude de !'unite, de passer les commandes, de diriger Ia construction et d' assurer Ia mise en route et le demarrage avec le maftre de
l'ouvrage. Ceci expose, les parties sont convenues de ce qui suit ... ".
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Voorafgaande onderhandelingen
18. Het uiteindelijke contract is de vrucht van langdurige onderhandelingen. Inderdaad, de negociatie van bijvoorbeeld een ontwikkelingscontract
kan wei twee tot drie jaar duren. Er wordt een harde negociatie gevoerd.
Het is pas na wederzijdse toegevingen te doen dat de betrokken partijen
uiteindelijk het contract zullen afsluiten. Over het belang van het negocieren zegt Ilich het volgende (31): ,Negociation is probably the most
common form of human contact in the world today. People of all ages, in
all places, and, indeed, at all times, gather together to 'talk about it' in
order to reach a common ground''.
De onderhandelingen die het sluiten van een contract voorafgaan betreffen
de natuur, de omvang en de duur van de eventuele verplichdngen evenals
de noodzakelijk te verkrijgen machtigingen.
Aile onderhandelingen moeten steunen op vertrouwen en goede trouw.
V andaar ook dat de medecontractant zorgvuldig moet gekozen worden. Er
moet een band van wederzijds vertrouwen ontstaan. Het is daarom best
zoveel mogelijk informatie in te winnen in verband met de toekomstige
partner (32).
Zoals we reeds zegden is de oorspronkelijkheid bij de totstandkoming van
de besproken contracten gelegen in de lange duur van de onderhandelingen.
Hebben de documenten die naar aanleiding van deze besprekingen tot
stand komen voor de partijen een verplichtend karakter? Het zijn losse
afspraken, maar zijn het, ,letters of intent''? Kan men ze beschouwen als
zijnde precontractuele verbintenissen (33)? In de door ons bestudeerde
contracten von den we geen clausule die rechtstreeks betrekking had op de
voorafgaande besprekingen. Wei vonden we de volgende bepaling in
verband met de interpretatie : , ,Au cas ou il apparaftrait que les termes de
l'une quelconque des annexes ne seraient pas conformes aux termes de la
presente convention, ces derniers prevaudront''. Men kan dus aannemen

(31) ILICH, J., The art and skill of succesful negociation, New Jersey, 1973, 11.
(32) GURLAND, R., Contracting with developing countries, lezing gehouden te Brussel, op 27 januari
1978 in het kader van the European Law Forum over International Contracting.
(33) GOTHOT, P., Les pourparlers contractuels, in Renaissance du phenomene contractuel. Rapports
presentes au seminaire organise a Liege les 22-24 octobre 1970, Faculte de Droit de l'Universite de
Liege, 1971, 24.
Professor Del Marmo! schrijft hierover in zijn reeds eerder genoemd artikel het volgende: , ,Dans les
contrats d' engineering Ia phase terminale concretisee par un accord en bonne et due forme est
precedee de pourparlers, de contacts prealables qui trouvent leur expression dans des documents
precontractuels tels que lettres d' intention, protocoles et autresfqrmules actes dans un contrat-cadre,
un proces-verbal de reunion, un accord de principe".
Les lettres d' intention dans Ia negociation des contrats internationaux, Droit et pratique du commerce
international, 1977, 3, 73.
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dat era fortiori een analoge redenering wordt gevolgd voor de documenten die .:.._ in tegenstelling tot de bijlagen - geen deel uitmaken van het
contract.
Bijlagen
20. Vooraan in het contract vindt men vrijwel steeds een opsomming van
de bijlagen die het contract volgen. lnderdaad, over het algemeen worden
de technische bijzonderheden in verband met de te maken producten en
dergelijke niet opgenomen in het contract zelf, maar wel in de annexen van
het contract. Het eigenlijke contract is als het ware slechts de top van de
ijsberg. Daarbij behoren meestal nog kisten technische documenten. Om
alle betwistingen te vermijden over de inhoud van deze bijlagen, is het aan
te raden de bijlagen te laten ondertekenen door de partijen, in dezelfde
voorwaarden als het contract zelf. Indien het contract echter uitdrukkelijk
verwijst naar de annexen, zodat deze als het ware , ,deel'' worden van het
contract, dan moeten de bijlagen niet per se worden ondertekend door de
partijen.
,La presente convention et ses annexes, qui en font partie integrante et
dont la liste figure ci-dessous, contient l' integralite des accords entre les
parties aux presentes'' (34).
Definities
21. In de besproken contracten wordt er een beroep gedaan op enorm veel
technische uitdrukkingen, over de betekenis waarvan het nuttig is akkoord
te gaan. De taal van cijfers en technische tekeningen is voor de ingenieurs
gemeengoed. Maar enerzijds zijn de onderhandelaars of de opstellers van
het contract niet altijd ingenieurs en anderzijds, zelfs indien dat wel het
geval zou zijn, kunnen ze behoren tot verschillende disciplines waar de
betekenis gegeven aan een term ook verschillend kan zijn.
De opstellers van het contract moeten dus een speciale aandacht opbrengen bij het definieren van deze uitdrukkingen. Vandaar dat men altijd
vooraan in het contract een artikel vindt, waarin een hele reeks begrippen
worden gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld complexe industriel, date de
(34). Voorbeeld: ,Annexe A: Description du complexe industriel et Plan de Masse; Annexe B:
Plans preliminaires du complex industriel; Annexe C: Description et caracteristiques techniques des
piles et des accumulateurs; AnnexeD: Consommation de matieres, fournitures et energie; Annexe E: Plan du site et schema des travaux d' infrastructure au site; Annexe F: Description des travaux
d' edification ; Annexe G: Planning contractuel de realisation; Annexe H: Liste valorisee du materiel
de production; Annexe I: Organigramme: repartition des fonctions avant reception detinitive; Annexe J: Personnel du constructeur charge de la gestion initiale et de !'assistance technique; Annexe K: Planning des besoins en personnel Algerien; Annexe L: Programme de formation du
personnel Algerien ; Annexe M: Approvisionnement en matieres premieres et autres produits; Annexe N: Modeles des garanties bancaires'' .
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prise d' effet, garantie de bonne fin, ingenieur-conseil, materiel de production, pieces, produits, planning contractuel de realisation, reception
definitive, site, usine en zo meer.
Deze praktijk, die veel voorkomt in intemationale overeenkomsten, heeft
bepaalde voordelen: opheffing van dubbelzinnigheden, een eens en voor
altijd gegeven definitie, dezelfde term heeft steeds dezelfde betekenis in
het contract, verlichting van de redactie (35).
Verrichtingen door de engineeringonderneming uit te voeren
22. Deze prestaties verschillen naargelang het afgesloten contract. De
hiema vermelde punten komen dus niet noodzakelijk voor in een dergelijk
contract: soms zijn ze niet voorzien, soms worden ze uitgevoerd door de
client zelf. Dit geheel van prestaties kan in drie functies worden samengevat: studie, aankoop en uitvoering.
Stel: een ondememer moet innoveren. Hij spreekt een engineeringonderneming aan,, om de zaak eens eerst af te tasten.
In de eerste fase wordt de uitvoerbaarheid en het nut van het voorgestelde
project onderzocht (l' etude prealable - preliminary engineering). De
resultaten van de economische, financiele en technische studies in een
rapport samengebracht, geven aan de client-investeerder een totaal beeld
van alle factoren die bij het project voorkomen. Hiervan maken onder
andere deel uit de marktstudies, de beschikbare productieprocedes, de
analyse van arbeidskrachten en de infrastructuur die voorhanden zijn. Ook
worden in deze fase de financiele aspecten van het project onderzocht
zoals de kosten, de spreiding van de kosten, de rendabiliteitsmogelijkheden. Deze voorstudie moet het de bouwheer mogelijk maken een
principif~le beslissing te nemen, nopens het aldan niet uitvoeren van het
project, de lokalisatie ervan en de te volgen financieringswijze.
Eens de investeringsbeslissing gevallen, wordt het voorontwerp gemaakt
dat een vergelijkende studie is tussen de verscheidene in aanmerking
komende productieprocectes. Voor elk alternatief wordt ook een raming
gemaakt van de constructie- en exploitatiekosten. Op het einde van deze
fase wordt een beslissing genomen omtrent het productieprocecte, dat
gebruikt zal worden (phase du conseil).
Het uiteindelijk uitvoeringsplan bestaat uit het geheel van gedetailleerde
beschrijvingen, tekeningen en toelichtingen die aan de leveranciers, constructeurs en aannemers moeten worden doorgegeven. Tevens wordt een

(35) ILICH, J., a. w., ,,For any systematic treatment ofa subject should begin with a definition, so that
everyone may understand what is the object of the inquiry''.
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nauwkeurig tijdschema voor de uitvoering van het project opgemaakt.
Ook de financiele planning wordt uitgewerkt.
In de uitvoeringsfase (la phase d' execution) worden de prijsaanbiedingen
die van de verscheidene gecontacteerde leveranciers en aannemers binnenkomen, vergeleken. Bij de beoordeling rijst natuurlijk de moeilijkheid
van de economische afweging van de geconstateerde technische afwijkinge~ tussen de binnengekomen offertes onderling. Uiteindelijk is het de
bouwheer die, aan de hand van de vergelijkende studie en van de suggesties van het engineering bedrijf, bepaalt wie de bestellingen toegewezen krijgt. Wegens de technische specificaties worden de gedetailleerde
contracten evenwel opgemaakt door het ·engineeringbedrijf, dat ze dan
eventueel in naam van de bouwheer doorgeeft. Aan de hand van deze aan
de leveranciers overgemaakte contracten wordt een zeer nauwkeurige
kalender met de betalingsvervaldagen opgemaakt. Eenmaal dat dit achter
de rug is, zorgt het engineering bedrijf ervoor dat de uitvoering van het
werk verloopt volgens het uitvoeringsplan, zowel qua technische vereisten als qua tijdschema's. Ook de binnenkomende facturen worden door
. het bedrijf gecontroleerd. Eventueel gebeuren ook de betalingen door haar
bemiddeling, naargelang van de aard der overeenkomst met de bouwheer
en met de leverancier.
Meer en meer verleent het engineeringbedrijf nu ook zijn bijstand bij het
op gang brengen van de productieeenheid en zelfs bij de opleiding van het
bedieningspersoneel van de installaties (phase de l' assistance technique).
Verrichtingen door de client uit te voeren
23. Ook de industrieel heeft een informatie-verplichting. Hij moet de
opdracht van de engineeringmaatschappij vergemakkelijken door aan
deze aile nuttige inlichtingen te bezorgen. Hij moet ook het terrein en de
plaatsen ter beschikking stellen voor de inplanting van de installatie en
zorgen voor de nodige administratieve machtigingen.
De client moet dus op een actieve manier zijn medewerking verlenen aan
de engineeringonderneming.
Naast deze algemene verplichtingen, voorziet het contract soms nog een
directe tussenkomst van de meester van het werk bij de totstandkoming
van de installatie. De ontwikkelingslanden die beroep doen op engineeringmaatschappijen verplichten deze laatste beroep te doen op locale ondernemingen voor de uitvoering van sommige werken. Dit is inzonderheid
het geval voor al wat betreft de openbare werken.

24. De meester van het werk moet de uitgevoerde werken aanvaarden. De
aanvaarding van het werk wordt meestal voorafgegaan door vele tech848

nische controles vanwege de client. De aanvaarding bevrijdt de engineeringondememing van haar aansprakelijkheid, met uitzondering. van de
aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.
Deze aanvaarding kan echter ook in verschillende fasen gebeuren, wanneer het contract bestaat uit een reeks verschillende prestaties.

25. Verder moet de client ook de overeengekomen prijs (vergoeding)
betalen. Deze prijs kan op verschillende wijzen berekeild worden (zie
contract). Ofwel forfaitair, ofwel op basis van de kosten van de verrichte
prestaties of op basis van een percentage van de waarde van de installatie.
Bijkomende prestaties worden meestal per dag of per uur vergoed. Rekening houdend met de lange duur van de besproken contracten, worden de
vergoedingen gekoppeld aan de index en wordt er meestal een prijsherzieningsformule ingelast. De betalingswijzen moeten in het contract
bepaald worden, evenals de munt van het contract en de gevolgen van de
koersschommelingen van die munt.
26. De contracten die gesloten worden met vreemde landen, vooral
wanneer het gaat om sleutelklare overeenkomsten leveren dikwijls delicate problemen op in verband met de financiering.
De betaling van de prijs kan ook in natura gebeuren. Vooral in de
contracten met de socialistische landen en met de ontwikkelingslanden
wordt de prijs of een deel van de prijs voldaan bij middel van producten,
gefabriceerd in het industrieel complex.
Duur
27. De besproken contracten zijn contracten waarvan de uitvoering een
grate tijdspanne beslaat en tijd is moeilijk juridisch te beheersen, wat het
inlassen van de clausule van hardship of imprevisieclausule in deze
contracten verklaart (3 7).
Dit ,eigen leven" van het contract wordt nog het best gei:llustreerd door
de veelvuldige opstapeling van contracten in bijvoorbeeld , ,cle en main''
contracten, waar regelmatig nieuwe contracten een aanvulling of een
wijziging uitmaken van het basiscontract. , ,Le contrat est en creation
continue' en evolution permanente ; il do it s' adapter a un contexte en
perpetuel changement" (36).
(36) OPPETIT, B., L' adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances: Ia
clause de ,hardship", Journ. dr. Intern., 1974, 794.;- FONTAINE, M., Les clauses de hardship.
Amenagement conventionnel de l'imprevision dans les contrats a long terme, Droit et pratique du
commerce international, 1976, 7.
(37) DELMARMOL, Ch., a.w., 313.
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28. In de mate van het mogelijke moeten ook de uitvoeringstermijnen in
het contract worden gespecifieerd, zodanig dat men een timing kan opstellen bij de afwikkeling van de verschillende opdrachten. De duurtijd
moet voorelke etappe van het contract- zo mogelijk- worden bepaald.
Ook de vraag of verlenging mogelijk is moet worden behandeld, of men al
dan niet een strafbeding voorziet en zo meer.

Eigendom van studies en documenten
29. Plannen, lastenboeken, schema's en dergelijke blijven meestal
eigendom van de engineeringonderneming, tenzij anders bepaald (38).
Geheimhouding
30. De engineeringonderneming is verplicht alle inlichtingen die ze verkregen heeft aangaande de ondernemer of zijn bedrijf strict geheim te
houden (zie hager nr. 11).
Aansprakelijkheid (39)
31. Het probleem van de aansprakelijkheid en de daarmee samenhangende waarborgen levert gewoonlijk de meeste moeilijkheden op bij
de onderhandelingen tussen partijen. Het contract dient een evenwicht tot
siand te breiigen tusseifae prestaties vanpartijen-en het moet-daarbij-ook
de billijkheid voor ogen houden. Daarom dient men bij het opstellen van
het contract speciaal de aandacht te vestigen op de aanduiding en de
omschrijving van de aansprakelijkheid.
Het begrip fout in hoofde van de engineeringonderneming moet gedefinieerd worden. De professionele fout wordt weerhouden, dit is de fout die
een normaal bevoegd en nauwgezet studiebureau niet zou begaan. Voorbeeld: het vrijwillig verzwijgen van bepaalde zaken maakt een zware fout
uit, ja zelfs bedrog. Dit druist in tegen de goede trouw die de relatie tussen
de contractanten moet beheersen.
Uiteraard is de engineeringmaatschappij aansprakelijk voor de technische
conceptie, voor de juiste opmaak van de plannen en voor een degelijke
uitvoering. Meer algemeen kan worden gezegd dat het bedrijfsklare project aan bepaalde productienormen moet voldoen, dit wil zeggen dat de
installatie moet beantwoorden, binnen bepaalde grenzen, aan de voorop(38) Voorbeeld: ,,Les dessins, plans, notes de calcul et taus autres documents remis au MAlTRE DE
en execution du present contrat resteront Ia propriete de 1'/NGENIEUR. Cependant, ils
pourront etre utilises par le MAJTRE DE L'OUVRAGE pour Ia construction de I' UNITE ou Ia construction
d' une UNITE similaire",
(39) GoLDSMITH, J .A., Etude generale des conditions et limites de Ia responsabilite des bureaux
d'engineering, Gaz. Pal., 1976, 3; HUBERT, A., a.w., 74 e.v.
L'OUVRAGE
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gestelde objectieven. Het niet-bereiken van het vooropgestelde industriele
rendement kan inderdaad eventueel bijkomende werken vereisen die van
de bouwheer vrij zware financiele kosten vergen en ingeval van zeer grote
projecten zelfs de economische leefbaarheid van de opdrachtgevende
firma zouden kunnen in gevaar brengen.
De meeste contracten bevatten echter clausules ter beperking van de
aansprakelijkheid. Inzake omvang wordt ze bijvoorbeeld beperkt tot de
prijs of een gedeelte ervan die voor de geleverde prestaties aangerekend
wordt. Ook in de tijd wordt de aansprakelijkheid gelimiteerd.
Dit is misschien verwonderlijk voor juristen van zuiver recht, maar gewoon voor rechtspraktizijnen. Immers, de ondernemingen die zich bezig
houden met , ,consulting engineering'' beschikken maar over een beperkt
kapitaal; bij hen is dus geen onbeperkte aansprakflijkheid mogelijk. In
internationale engineering-contracten is men eventueel afhankelijk van
inlandse leveranciers of van inlandse wegenbouw en zo meer, zodat ook
daar de beperkte aansprakelijkheid een , ,must'' is (40).
Force majeure (41)
32. De formules van overmacht zijn in de meeste contracten zeer soepel.
Over het algemeen beschouwt men als een geval van overmacht elke
gebeurtenis die de partijen in de onmogelijkheid stelt het contract binnen
de contractueel vooropgestelde termijn uit te voeren. Het moet evenwel
gaan om een gebeurtenis die de partijen niet hadden kunnen voorzien of
voorkotnen. Meestal gaat het om gevallen die verband houden met metereologische, politieke of oorlogsomstandigheden. Meer en meer wordt
ook staking als een geval van overmacht in de clausules vermeld (42).

(40) Voorbeeld van een goed geredigeerde clausule in verband met aansprakelijkheid: , La socieu!
d' etudes s' engage a indemniser le maitre de I' ouvrage dans le cas oil, par safaute professionnelle,
c' est-a-dire par lafaute que n' aurait pas commise un ingenieur normalement prudent, competent et
diligent, elle aurait occasionne au mftre de I' ouvrage un prejudice. La responsabilite de Ia societe
d' etudes sera, en to us les cas, limitee, d' une part, a Ia reparation des dommages directs causes et,
d' autre part, au montant des honoraires convenus pour I' ouvrage en cause ou, dans le cas oil il aurait
he stipulfi des honoraires fractionnes pour chaque mission, au montant des honoraires stipu!es pour
Ia mission au cours de laquelle Ia faute aurait he commise. La responsabilite de Ia societe d' etudes
prend fin au moment de Ia reception definitive des installations construites suivant ses etudes, plans et
specifications et, au plus tard, ... mois apres Ia signature du present contrat.
Sauf derogation expresse dans les conditions particulieres, Ia societe d' etudes ne supporte aucune
autres responsabilite, a que/que titre que ce soit, que celle definie ci-avant".

(41) KAHN, Ph., Laforce majeure et contrats internationaux de longue duree, Journ. dr. Inter.,
1975, 467; - DELAUME, G.R., Excuse for non-performance and force majeure in Economic
development Agreements, Columbia Journal of Transnational Law, 1971, 242.
(42) Voorbeeld: ,/fbuyer or seller are prevented or delayed from performing or observing any of
their obligations on their part to be performed hereunder by reason of act of God, war, blockage,
insurrection, mobilisation, riot, civil commotion, strike, lock-out, extended interruption of public
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33. Welke zijn de gevolgen van overmacht op het verdere verloop van de
contractuele relaties? Men last best een clausule in desbetreffend. W ordt
de overeenkomst tijdelijk geschorst? Hoelang? Kan het contract op grond
van overmacht ontbonden worden? (43).
Het gaat bij engineeringcontracten om opeenvolgende prestaties. De
engineeringonderneming heeft recht op vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken.
Beeindiging van het contract
34. De partijen zullen in hun contract de voor de normale beeindiging
daarvan gekozen wijze moeten aanduiden (verstrijken van de termijn,
verwezenlijking van het doel, eventuele voorwaarden voor verlenging,
opzegging of verbreking).
Beide partijen mogen opzeggen om zwaarwichtige redenen. lndien de
meester van het werk eenzijdig het contract verbreekt om een andere
reden, moet hij schadevergoeding betalen aan het studiebureau.
Overdracht
35. Het engineeringcontract is afgesloten intuitu personae. Bij fusie of
opslorping kan men het dus in principe niet transfereren naar andere
engineeringondernemingen. Dit is echter wel mogelijk indien de client
hiertoe zijn toestemming geeft.
Ook het beroep op onderaannemers kan slechts gebeuren mits toestemming van de client. In de praktijk komt de client meer en meer tussen bij de
keuze van onderaannemers (44).
Toepasselijk recht
36. In internationale engineeringcontracten is het van belang dat de
contracterende partijen vooraf bepalen welk recht toepasselijk zal zijn in
geval van betwisting. Daarom doen ze er best aan dit punt te specifieren in

railways, road or river transport, affecting their activities connected with the execution of this
contract, or any other causes not within their control which by the exercise of due diligence they will
not have been able to avoid or overcome ... ''.
(43) Voorbeeld: ,Jfthe Force Majeure lasts longer than six months, buyer and seller shall without
delay meet to consult each other and try to find an appropriate remedy to the situation and to reach
agreement there on.
When considering the measures to be taken, buyer and seller shall give due and serious attention to the
difficulties caused by the above mentioned circumstances and make serious attempt at finding a fair
solution.
If the fair solution is not reached within three months, it shall be solved by the arbitration''.
(44) ,;Les droits et obligations resultant de la presente Convention ne pourront etre cedes ou
transferes par l' une des parties sans l' autorisation prealable de l' autre''.
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het contract. De rechtskeuze is vooral in de praktijk van de ontwikkelingslanden een belangrijk instrument, aangezien het toepasselijk recht .
een cruciaal probleem is in deze contracten. Bij afwezigheid van dergelijke clausule kan het toepasselijk recht bepaald worden aan de hand van
de impliciete wil van de partijen of bij ontbreken daaryan, van objectieve
aanknopingspunten.
Partijen kunnen dus op voorhand aan dit probleem reeds (gedeeltelijk) een
oplossing geven. Hier ook ligt ons inziens een belangrijke taak voor de
jurist van het intemationaal zakenleven.
In deze sector is , ,preventieve rechtsvinding'' belangrijker dan , ,conflictuele rechtsvinding'' (45).
Soms gaan clausules van rechtskeuze gepaard met stabilisatieformules,
bedoeld om het recht, meestal van het ontwikkelingsland, te stabiliseren.
Ook de U.N. 0. -Gids voor het opstellen van contracten met betrekking tot
de realisatie van industrifqe complexen voorziet in het hoofdstuk I, applicable law, een aantal raadgevingen in verband met de aanduiding van
het toepasselijk recht (46).
37. Men mag zich nochtans niet blind staren op de problemen in verb and
met het toepasselijk recht. We kunnen Horsmans en Verwilghen bijtreden, waar ze het volgende stellen: , ,La determination d' une loi applicable
au contrat devient une question accessoire, voire meme superflue, l' essentiel etant d' elaborer et d' arreter un 'contenu' contractuel qui, dans
toute la me sure du possible, se suffit a lui-meme' ' (4 7). Men constateert
immers dat de onderscheiden nationale privaatrechtelijke bepalingen
doorgaans geen specifieke regels bevatten betreffende de nieuwe contractuele betrekkingen. Derhalve kan aan de partijen worden gesuggereerd
in hun contract op een gedetailleerde wijze hun wederzijdse privaatrechtelijke betrekkingen te bepalen, waarbij zij bovendien voor de niet in het
contract geregelde kwesties moeten verwijzen naar de in de handel geldende gebruiken en naar de wet welke zij het best geschikt achten voor het
soort betrekkingen die tussen hen bestaan (lex mercatoria).

(45) VAN GERVEN, W., Het beleid van de rechter, Antwerpen-Zwolle, 1974, 11.
(46) , Jt will be in the best interest of the contracting parties to determine in advance the law which
will be applicable in the case of a dispute. This point should therefore be specified in the contract''.
, Jn the case of comprehensive or turnkey contracts, it will be in the interest of the holder of the main
contract to ensure that in his relations with the client, the applicable law is the same as the law
applicable in his relations with sub-contractors or the other contracting parties with whom he shares
liability".
(47) HORSMANS, G. en VERWILGHEN, M., Stabilite et evolution du contrat economique international,
Travaux des vnes Joumees d'etudes juridiques Jean Dabin, Bruy1ant, Brussel, 1975, 461.
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Arbitrage
38. De clausule van rechtskeuze wordt dikwijls gecombineerd met een
clausule van meestal (arbitrale) rechtsmacht. Ofwel kan men de clausule
zelf opstellen, ofwel kan men verwijzen naar de regels van een of andere
arbitrale instelling. De arbitrage dringt zich op in deze contracten. Dit
schijnt trouwens in overeenstemming te zijn met de ingewikkelde aard van
de contracten inzake engineering. De gewone rechter is minder goed
geplaatst (er is trouwens weinig rechtspraak over deze materie), men laat
de oplossing van geschillen beter over aan specialisten, bevoegd terzake
(mensen die de geplogenheden van de handel kennen, die deskundig zijn
in de behandelde materie, enz.).
Thans is er zelfs een tendens merkbaar om de geschillen van technische
aard tussen de contractanten te onderwerpen aan een expert, die als het
ware in kort geding, spoedmaatregelen neemt, zonder over de grond van
de zaak te statueren.
Uit de door ons ingewonnen inlichtingen blijkt dat de arbitrage slechts
uiterst zelden in werking treedt. , ,Les contrats heureux n' ont pas d' hisloire''.
De partijen zijn bezorgd om hun contract te Iaten overleven ondanks alle
gebreken, niet aileen omwille van de enorme belangen die op het spel
staan, maar ookom h\.m handelsrelaties varihet verleden en vooral van de
toekomst veilig te stellen, hoven dit ene contract uit.
SLOTBESCHOUvnNGEN

39. Het verschijnselengineering wordt gedomineerd door de techniciteit.
De doorsnee Vlaamse jurist zal er in de Belgische rechtspraktijk nog niet
zoveel mee in contact komen. De engineering wordt vandaag slechts
gehanteerd door een relatief beperkte groep van specialisten. Meer en
meer echter wordt de term gebruikt in niet-handelsmilieus; vandaar dat
elke jurist moet weten wat bedoeld wordt met engineering.
Het is ook een actueel gegeven. Zeer geregeld kan men in de pers lezen dat
grote Belgische ondememingen onderhandelingen voeren met vreemde
Ianden met het oog op het afsluiten van engineeringcontracten (48).
40. Engineering heeft zeer dikwijls een intemationaal karakter. Dit werkt
op zijn beurt de complexiteit van de besproken contracten in de hand;
vooral wanneer het gaat om contracten afgesloten tussen ondernemingen

(48) Men denke bijvoorbeeld aan de onderhandelingen die gevoerd worden tussen China en AgfaGevaert, ACEC, Cockerill en Bell. ; -VANDENHEUVEL, D., Belgische handel met China geremd, T.
Dipl., 1979, 756.
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van landen waarvan het politieke, juridische, economische, monetaire en
sociale systeem nogal uiteenloopt of waarvan het industriele en commerciele ontwikkelingsniveau sterk verschilt (49).
41. Engineering wordt ook gekenmerkt door zijn betrekkelijke nieuwheid. De opstellers van engineeringcontracten moeten bij het redigeren
ervan beroep doen op hun verbeeldingskracht en innoveren op het juridische terre in. Ze moeten daarbij trachten zich zoveel mogelijk aan te pas sen
aan de economische, financiele en commerciele aspecten van dergelijke
operaties. Mag men jonge wijn in oude vaten gieten? Immers, de besproken contracten ontlenen slechts in beperkte mate hun inhoud aan de
klassieke contracten van het b~rgerlijk recht en van het handelsrecht.
42. Uit de studie en de ontleding van engineeringcontracten is gebleken
dat de jurist bij de voorbereiding en de opmaak van dergelijke overeenkomsten een grote inbreng heeft. De internationale handel heeft de traditionele techniek van ,export-import" reeds lang achter zich gelaten.
Vandaag is aan de orde cooperatie, levering van bedrijfsklare productieketens, technische bijstand, tussenkomst hij de commercialisering van de
producten en zo meer.
Maar. .. de ondernemers beseffen meer en meer dat zij zullen verslonden
worden in dit labyrint van regelingen, afspraken en overeenkomsten,
tenzij de juristen hen de draad van Ariadne bezorgen om eraan te ontkomen.

SOMMAIRE
LE CONTRAT D'ENGINEERING: NOUVEAU PATRON DE CONTRAT POUR UNE SOCIETE
INDUSTRIELLE

Le phenomene engineering (ingenierie) trouve son origine dans la creativite du business
man americain. 11 a cree une nouvelle sorte de contrat qui aujourd'hui est frequemment
utilise dans les milieux commerciaux, soit le contrat d'engineering.
Par Ia, une entreprise s'engage a assumer diverses prestations tendant a l'etude preparatoire, la redaction et la realisation d'equipements industriels les plus divers, tels que
raffineries de petrole, usines, ports, autoroutes.
Ces prestations sont plus ou moins etendues selon les cas. On evolua du consulting
engineering vers le commercial engineering. L'intervention maximale de l'entreprise

(49) L'accord industriel international, Faculte des sciences juridiques de Rennes, Litec, Parijs,
1975, 282 blz.
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d'engineering est Ia livraison d'une usine prete a fonctionner ou un projet entierement
acheve (contrat << cle sur porte>>). De plus en plus cependant l'entreprise d'engineering
accorde actuellement aussi son aide a Ia mise en marche de !'installation eta Ia formation
du personnel de service (contrat << produit en main , ) , et meme pour Ia recherche de
debouches (contrat «marche en main»).
L'engineering offre de gros avantages. On estime qu'actuellement trois quarts des investissements dans le monde sont effectues avec le concours d'entreprises d'ingenierie.
Le contrat d'engineering ne peut sans plus etre reduit a un des contrats denommes dans
notre Code Civil. Ce qui est exactement Ia nature juridique du contrat d'engineering n'est
pas encore si clair. On est porte a accepter qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise.
Le juriste praticien remplit une fonction importante lors de l'etablissement de contrats
d'engineering. Dans Ia pratique, il est encore souvent ainsi que Ia plupart des contrats,
quoique bien negocies et detailles a fond en ce qui concerne les aspects economiques-techniques, sont moins soignes quanta l'encadrement juridique.
A !'appui d'exemples pratiques, les clauses les plus importantes des contrats traites sont
analysees.

SUMMARY
THE ENGINEERING CONTRACT: NEW CONTRACT PATTERN OF AN INDUSTRIAL
COMPANY

The engineering phenomenon results from creativeness of the American business men. It
created a new kind of contract that nowadays is frequently used in trade circles, namely the
engineering contract.
Hereby an enterprise commits itself to the execution of particular performances with a view
to the preparatory study, the draft and realization of the most different industrial equipments such as oil-refining-works, factories, harbours, motorways.
The performances that have to be executed, are more or less extensive as the case may
require. There was an evolution from consulting engineering to commercial engineering.
The engineering concern is intervening at most by supplying a factory in working condition
or a completely finshed project (turnkey contract). At present however the engineering
concern is also rendering more and more assistance to set the production unit going and to
train the plant operators (product in hand contract) and even to look for a convenient
consuming market (market in hand contract).
Engineering is yielding much profit, that's why now three quarters of industrial investments in the world are entrusted to engineering companies in a more or less extensive way.
The engineering contract just cannot be identified with one of the contracts mentioned as
such in our Civil Code. It is not so clear yet, what exactly is the juridical character of the
engineering contract. People are apt to accept that it is concerned with a works contract.
The lawyer is occupying an important place in the drafting of engineering contracts. In
practice it is still often so that most contracts indeed were thoroughly negotiated and
worked out as for the economic-technical aspects, but that less attention was given to the
juridical framework.
On the basis of 'practical examples' the most important clauses of the contracts that were
reviewed, are analysed.
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ZUSAMMENFASSUNG
DER ENGINEERING-VERTRAG: NEUES VERTRAGSMUSTER FOR EINE !NDUSTRIE. GESELLSCHAFT

Das Phiinomen Engineering (Verfahrenstechnik) ist aus der schopferischen Kraft der
amerikanischen Geschaftsleute entstanden. Es hat eine neue Art von Vertrag hervorgerufen, die heutzutage haufig in Handelskreise verwendet wird, das heisst: der EngineeringVertrag.
Hierdurch geht ein Untemehmen die V erpflichtung ein, bestimmte Leistungen im Hinblick
auf das Vorstudium, den Entwurf und die Realisierung von den meist verschiedenen
lndustrieanlagen wie Oelraffinerien, Fabriken, Hafen, Autobahnen zu verwirklichen.
Die zu verwicklichenden Leistungen sind mehr oder weniger ausgebreitet je nach dem
Fall. Es gab eine Evolution von Consulting Engineering zu Commercial Engineering. Die
Lieferung einer betriebsfiihigen Fabrik oder ein vollstiindig ausgefiihrtes Projekt (Vertrag
,Schliissel auf der Tiir") stellt die Maximalleistung des Engineering-Betriebs dar. Der
Engineering-Betrieb leistet jedoch jetzt auch immer mehr Beistand beim in Gang Setzen
der Produktionseinheit und bei der Ausbildung des Bedienungspersonals der Anlagen
(Vertrag , ,Produkt in der Hand'') und so gar wenn man einen pas senden Arbeitsmarkt sucht
(Vertrag ,Markt in der Hand").
Der Engineering bringt viele Vorteile, zo dass heutzutage drei Viertel der gewerblichen
Investitionen in der Welt auf eine mehr oder weniger umfassende Weise an dieEngineering-Gesellschaften vergeben sind.
Der Engineering- Vertrag kann nicht ohne weiteres auf einen der in unserem Biirgerlicben
Gesetzbuch an sich erwiihnten Vertrage zuriickgefiihrt werden. Was genau der juristische
Charakter des Engineering-Vertrags ist, ist noch nicht so klar. Man fiihlt sich geneigt
anzunehmen dass es sich handelt urn einen Unternehmungsvertrag.
Der Jurist nimmt eine wichtige Stelle beim Entwurf der Engineering-Vertriige ein. Praktisch ist es noch oft so, dass die meisten Vertrage hinsichtlich der wirtschaftlich-technischen Aspekte zwar eingehend verhandelt und ausgearbeitet wurden, dem juristischen
Rahmen dieser Vertrage jedoch weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Anhand ,Beispiele aus der Praxis" werden die wichtigsten Klauseln der besprochenen
Vertrage analysiert.
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