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New Engineering Contract 4 - 
Engineering and Construction 
Contract: een innovatief 
contractmodel voor Belgische 
infrastructuurprojecten 
In deze bijdrage lichten we het NEC 4 Engineering and 
Construction Contract (NEC 4 ECC) toe, dat voor het eerst zal 
worden toegepast op een grootschalig publiek 

infrastructuurproject in België, met name voor het 
Oosterweelproject in Antwerpen. 

Inleiding: New Engineering Contract 4 

In 2017 heeft het Institution for Civil Engineers (ICE) een 

nieuwe reeks contracten gepubliceerd genaamd “New 
Engineering Contract 4” (NEC 4). NEC 4 is de opvolger van 

NEC 3, de vorige reeks modelcontracten uit 2013.  

NEC hanteert een innovatieve benadering van 
aannemingscontracten. Het innovatieve aspect vertaalt zich in 

een bijzondere focus op goed projectmanagement, het 
beschikbaar stellen van een integrale set van op elkaar 

afgestemde, back-to-back contracten, flexibiliteit en eenvoudig 
en minder juridisch taalgebruik. 



Onder meer de volgende modelcontracten werden opgenomen 
in NEC 4: 

 Engineering and Construction Contract (ECC): deze 

overeenkomst geeft de verhouding weer tussen de 

opdrachtgever en de opdrachtnemer die de 

bouwwerkzaamheden zal verrichten. Voor minder complexe 

projecten of projecten met minder risico’s bestaat er ook 

een verkorte versie (short form). 

 

 Engineering and Construction Subcontract (ECS): dit betreft 

de onderaannemingsovereenkomst, waarbij een groot deel 

van de bepalingen uit de ECC zijn overgenomen. Het model 

is volledig back-to-back met het ECC model, maar kan 

tegelijk ook onafhankelijk gelezen worden. Bepaalde 

tijdschema’s werden verkort, bv. op vlak van communicatie 

en betaling, om de opdrachtnemer toe te laten zijn 

verplichtingen onder het ECC contract ten aanzien van de 

opdrachtgever tijdig na te komen. Het is voor de 

opdrachtnemer geen verplichting om, bij gebruik van een 

ECC tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, ook dit 

model van onderaannemingsovereenkomst te gebruiken ten 

aanzien van zijn onderaannemers. 

 
 Professional Services Contract: dit model beoogt de 

benoeming van een adviseur, zoals een projectmanager of 

een ontwerper. 

 
 Term Service Contract: Dit model betreft de aanduiding van 

een service manager voor het verlenen van diensten tijdens 

de operationele of onderhoudsfase van een project, zoals 

bv. facilities management of het onderhoud van een 

snelweg.  

 

 DBO Contract: Dit modelcontract betreft een geïntegreerd 

design, build en operate model, waarbij het ontwerp, de 

bouw en de exploitatie gecontracteerd  kunnen worden met 

een en dezelfde partij. Het NEC 4 DBO contract spreekt niet 

over een realisatieprijs en vervolgens over een 

onderhoudskost, maar over een dienst die gedurende de 

looptijd van het contract geleverd moet worden en waarbij 

het in beginsel aan de aannemer is om te bepalen wanneer 

hij het werk tot stand brengt en het onderhoud uitvoert. 

 
 Supply Contract: Deze overeenkomst heeft betrekking op de 

aankoop en levering van goederen en in het bijzonder 

relatief dure of op maat gemaakte goederen. 

 
 Alliance Contract: het Alliantiecontract is nieuw en heeft een 

aantal opvallende kenmerken. Er is bij dit model sprake van 

een doorgedreven samenwerking tussen de publieke en 

private alliantiepartner met een geïntegreerd risk & reward 

model. De opdrachtgever stelt aan de alliantiepartners een 

bepaald budget beschikbaar. Indien de alliantie dat budget 

niet opmaakt, wordt het resterende bedrag verdeeld 

overeenkomstig een bepaalde methodiek. Als de alliantie 

het budget overschrijdt, legt de private alliantie een deel 



van het verschil bij. Dit draagt ertoe bij dat de belangen van 

de alliantiepartners afgestemd worden. 

NEC 4 ECC 

Het ECC is een geïntegreerd modelcontract dat zowel de 

engineering van een ontwerp als de uitvoering ervan omvat. 

Het vorige modelcontract, NEC 3 ECC, werd reeds toegepast in 

verschillende buitenlandse infrastructuurprojecten, zoals de 
uitbreiding van de Londen Heathrow luchthaven (terminal 2), 
de uitbreiding van de Indira Gandhi internationale luchthaven 

in New Delhi en ook in Nederland voor de bouw van het 
Internationaal Strafhof in Den Haag.  

Het ECC bevat een aantal karakteristieken die voor Belgische 
publieke infrastructuurprojecten interessant kunnen zijn. 
Hierna lichten we er enkele toe. 

Betrokken actoren 

Het NEC 4 ECC is een bilateraal contract tussen enerzijds de 

opdrachtgever (Client) en anderzijds de opdrachtnemer 
(Contractor). Andere relevante actoren aan de 
opdrachtgeverszijde zijn de projectmanager en de 

toezichthouder: 

 De projectmanager beheert het contract namens de 

opdrachtgever. Hij kan bijvoorbeeld instructies geven tot 

wijzigingen. De Projectmanager kan iemand van de 

overheid zijn maar ook iemand extern. Deze rol is 

vergelijkbaar met die van een Leidend Ambtenaar; 

 

 De toezichthouder (Supervisor) ziet toe op de goede 

uitvoering van het contract. Hij kan het bevel geven om een 

defect te onderzoeken en is onder meer verantwoordelijk 

voor het afleveren van het defects certificate. In 

tegenstelling tot de Projectmanager betreft dit eerder een 

technische rol. 

Verschillende prijsmechanismen met incentives om het 
bouwproces te optimaliseren 

NEC 4 ECC bevat verschillende prijsmechanismen waaruit de 
opdrachtgever moet kiezen: 

 Optie A betreft een vergoeding van een forfaitair bedrag 

waarbij de betaling gebeurt bij het voltooien van vooraf 

bepaalde activiteiten (mijlpaalvergoedingen). Dit 

prijsmechanisme is geschikt als de opdrachtgever de 

opdracht zeer goed kan definiëren. Bij deze optie ligt het 

financieel risico volledig bij de Opdrachtnemer. 

 
 Optie B betreft een vergoeding op basis van een meetstaat 

(bill of quantities). Dit prijsmechanisme is nuttig als het 

project goed gedefinieerd kan worden door de 

opdrachtgever. De opdrachtgever maakt een lijst op met 

benodigdheden en verwachte hoeveelheden, die nadien 

begroot worden door de opdrachtnemer. De standaard 

meetmethodes worden op voorhand gepubliceerd. Ook hier 

ligt het risico grotendeels bij de opdrachtnemer. 



 
 Opties C (vergoeding op basis van een activiteitenschema) 

en D (vergoeding op basis van een meetstaat) voorzien 

enkel in een richtprijs (target price). De opties zijn geschikt 

voor projecten waarbij de omvang van het werk vooraf niet 

precies gedefinieerd wordt, maar waarbij het werk wel 

voldoende omschreven kan worden om een richtprijs te 

bepalen. Het financieel risico wordt bij deze opties gespreid. 

De opties bevatten namelijk een incentive voor de 

opdrachtnemer om het bouwproces te optimaliseren. De 

opdrachtnemer ontvangt immers een deel van de 

besparingen indien het initiële budget (target price) niet 

wordt opgebruikt. Optimalisaties leiden normaliter tot een 

vermindering van de omzet van de opdrachtnemer, maar 

worden in deze formule gecompenseerd door de hogere 

opbrengsten, waardoor het netto resultaat voor de 

opdrachtnemer positief is. Het voordeel voor de 

opdrachtgever ligt bij deze formules in een hogere kwaliteit 

van het werk.  

 
 Optie E voorziet in een vergoeding op basis van regie. 

Hierbij wordt het financieel risico grotendeels bij de 

opdrachtgever gelegd. Deze optie is dan ook enkel geschikt 

indien de omvang van het werk niet duidelijk is of wanneer 

de risico’s groot zijn, bijvoorbeeld in geval van 

hoogdringende werken. Men kan daarbij bijvoorbeeld 

denken aan de bouw van een noodhospitaal tijdens een 

gezondheidscrisis, waarbij men snel te werk moet gaan, of 

indien een gebouw na een brand snel weer opgebouwd 

moet worden. 

 

 Optie F voorziet ook in een vergoeding op basis van regie 

maar waarbij de werken worden uitgevoerd door 

verschillende aannemers onder een algemeen aannemer 

(management contractor). De algemeen aannemer is 

verantwoordelijk voor de werken en krijgt een fee, terwijl 

het financieel risico grotendeels bij de opdrachtgever ligt. 

Modulariteit 

Het NEC 4 ECC is modulair opgebouwd. Het contract is 

samengesteld uit vijf modules: 

 9 kernbepalingen (Core clauses), waaronder de 

kernverplichtingen van de opdrachtnemer, 

kwaliteitsmanagement, betaling, gevallen van vergoeding 

en beëindigingsmogelijkheden; 

 
 6 prijsopties (Opties A – F); 

 
 3 bepalingen inzake geschillenbeslechting (Opties W1 – 

W3), waarvan 1 enkel relevant is voor het Verenigd 

Koninkrijk; 

 
 Een reeks secundaire optieclausules:  

o Opties X1 – X22, die in principe kunnen worden 

toegepast in eender welk rechtsgebied; 



o Opties Y, die specifiek zijn voor een bepaald 

rechtsgebied. 

 
 Partijen kunnen ten slotte nog aanvullende bepalingen 

toevoegen die niet in de andere modules worden geregeld 

(Z clauses). Het is wel de bedoeling om deze laatste 

categorie zo beperkt mogelijk te houden. 

Early warning 

De opdrachtnemer en de projectmanager (als adviseur van de 

opdrachtgever) zijn ertoe gehouden om de betrokkenen op de 
hoogte te brengen van een situatie die een impact zou kunnen 
hebben op de kosten, planning of van de effectiviteit van het 

onderhoud. Dit is vergelijkbaar met de waarschuwingsplicht 
van de opdrachtnemer onder Belgisch recht. Door het niet op 

de hoogte brengen van de betrokkenen kan een 
opdrachtnemer in bepaalde gevallen zijn aanspraak op 
vergoeding verliezen.  

Het early warning-principe heeft als doel om partijen ertoe aan 
te zetten zo snel mogelijk in overleg te treden over situaties 

die een negatieve impact kunnen hebben op het project.  

Early contractor involvement 

Het is mogelijk onder NEC 4 ECC om de opdrachtnemer reeds 
tijdens het ontwerpproces nauw te betrekken. Dit is 
opgenomen als een optieclausule in optie X22. Dit betreft in 

wezen een bouwteamformule. 

De optie voorziet ook in een verbrekingsmogelijkheid als geen 

overeenstemming gevonden kan worden over de draagwijdte 
van het project en het budget. 

Gevallen van vergoeding 

NEC 4 ECC lijst een aantal gevallen van vergoeding 
(compensation events) op. Eén van die gevallen van 

vergoeding betreffen de kosten die de opdrachtnemer maakt 
indien de projectmanager hem vraagt om een 
kosteninschatting te geven voor een wijziging van de 

opdracht, die nadien niet door de opdrachtgever wordt 
bevestigd. De opdrachtnemer kan voor dergelijke kosten 

onder het ECC dus vergoed worden. 

Interessant om te vermelden is nog dat ook uitzonderlijke 
weersomstandigheden een geval van vergoeding kunnen 

vormen. Anders dan in sommige andere contracten, waarbij 
vaak enkel verwezen wordt naar “uitzonderlijk” slechte 

weersomstandigheden, bepaalt NEC 4 ECC dat enkel slechte 
weersomstandigheden die minder vaak dan eens in de tien 
jaar voorkomen, in aanmerking kunnen komen voor 

vergoeding. 

Besluit 

De NEC 4 modelcontracten vormen een innovatieve 
benadering van infrastructuurprojecten, met het duidelijk 
oogmerk om samenwerking tussen partijen van in het prille 

begin te bevorderen. Deze klemtoon op een goede 
samenwerking, met een duidelijke verplichting om mogelijke 



problemen tijdig te communiceren en met elkaar in overleg te 
gaan, maakt het een interessant alternatief voor de 

klassiekere FIDIC of DBF(M)(O) modellen.  

Het voordeel van de toepassing van de NEC 4 contracten op 

grote infrastructuurprojecten betreft m.i. de geïntegreerde 
benadering. De NEC 4 contracten zijn een reeks op elkaar 

afgestemde, back-to-back contracten, waarmee vermeden kan 
worden dat elk van de betrokken partijen bij een project, zoals 
aannemers, leveranciers, onderhoudsverstrekkers, de 

architect, … elk zelf hun eigen onafhankelijke overeenkomst 
met de opdrachtgever aangaan. 

Bij de toepassing van NEC 4 op Belgische 
infrastructuurprojecten, dient er evenwel nog een vertaalslag 
gemaakt te worden naar Belgisch recht. Zo zullen er bepaalde 

verwijzingen opgenomen moeten worden naar Belgische 
regelgeving, juridische begrippen en standaardformuleringen. 

Ook dient verder nagegaan te worden of de gekozen 
bepalingen verenigbaar zijn met het Belgisch recht, waaronder 
de wetgeving overheidsopdrachten (met name de Algemene 

Uitvoeringsregels). 

Voor grote infrastructuurprojecten lijkt het in dit kader zeker 

aangewezen om betrokken aannemers, die vaak zeer goed op 
de hoogte zijn van de risico-allocatie binnen de andere 
contractvormen (klassieke AUR, DBFM(O) of FIDIC), een 

toelichting te bezorgen over de draagwijdte van bepaalde 
contractuele bepalingen, zodat zij op correcte wijze een 

inschatting kunnen maken voor de opmaak van hun offerte. 
Dit lijkt ons een win-win te vormen voor alle betrokken 
partijen. 

 

Contact 

Bij vragen over bovenstaande tekst, neem gerust contact op 
met uw gebruikelijke contactpersoon bij Deloitte Legal – 

Lawyers CVBA, of contacteer: 

• Kathleen De hornois, kdehornois@deloitte.com, + 32 2 800 

70 60 
• Dominique Vanherck, dvanherck@deloitte.com, +32 2 800 

71 35 

Voor algemene vragen contacteer: 
bedeloittelegal@deloitte.com, + 32 2 800 70 00 
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