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12. UITSLUITINGSCRITERIA

Artikel 106 van het Financieel Reglement

1. Van deelname aan een opdracht worden uitgesloten, gegadigden of inschrijvers die:

a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of
tegen wie het faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of
surseance van betaling loopt, of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een
vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens
de nationale wet- en regelgeving;

b) bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van gewijsde
hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor een delict dat hun
beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;

c) in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke
grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met inbegrip van
besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;

d) hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens
de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de
aanbestedende dienst dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd,
niet nakomen;

e) bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van
personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien
van hen, zijn veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele
organisatie, het witwassen van geld of enige andere illegale activiteit die de financiële
belangen van de Unie schaadt;

f) een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 109, lid 1, is opgelegd.

De punten a) tot en met d) van de eerste alinea zijn niet van toepassing bij aankoop van
goederen tegen bijzonder voordelige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die zijn
handelsactiviteiten definitief stopzet, hetzij bij curatoren of vereffenaars van een
faillissement, via een gerechtelijk akkoord of een gelijkaardige procedure waarin het
nationale recht voorziet.

De punten b) en e) van de eerste alinea zijn niet van toepassing wanneer gegadigden of
inschrijvers kunnen aantonen dat passende maatregelen zijn getroffen tegen personen met
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, die het
voorwerp uitmaken van een veroordeling als bedoeld in de punten b) of e) van de eerste
alinea.

Artikel 107 van het Financieel Reglement

2. Van gunning van een opdracht worden uitgesloten, gegadigden of inschrijvers die naar
aanleiding van de aanbestedingsprocedure:
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a) in een belangenconflict verkeren1;

b) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde
inlichtingen voor deelname aan de aanbesteding, of deze inlichtingen niet hebben
verstrekt;

c) in een van de gevallen voor uitsluiting van de gunningsprocedure voor deze opdracht
verkeren, zoals bedoeld in lid 1, punten a) t/m f) hierboven.

1. De inschrijvers moeten de volgende bewijsstukken overleggen:

- een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontstentenis daarvan, een gelijkwaardig
document dat recentelijk door een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie van
het land van oorsprong of herkomst werd afgegeven en waaruit blijkt dat geen van de
in artikel 106, lid 1, sub a), b) of e) van het Financieel Reglement genoemde gevallen
van toepassing is op de inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund. Deze
verplichting geldt ook voor personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid ten aanzien van de inschrijver voor de gevallen in artikel 106,
lid 1, onder b) en e);

- een recent attest, afgegeven door de bevoegde instantie van het desbetreffende land,
waaruit blijkt dat de inschrijver niet in een situatie verkeert als bedoeld in artikel 106,
lid 1, sub d) van het Financieel Reglement;

- Wanneer bovengenoemde documenten of attesten niet worden afgegeven door het
desbetreffende land, en ook voor de overige uitsluitingsgevallen als bedoeld in artikel
106 van het Financieel Reglement, kunnen deze worden vervangen door een
verklaring onder ede of, bij ontstentenis daarvan, een plechtige verklaring die de
betrokkene aflegt ten overstaan van een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie,
een notaris of een bevoegd beroepsorgaan van het land van oorsprong of herkomst;

- een naar behoren gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord waarin hij
verklaart dat hij niet in een van de gevallen verkeert die worden genoemd in de
artikelen 106 en 107 van het Financieel Reglement. Het vereiste model voor de
verklaring op erewoord is bij dit bestek gevoegd (bijlage III).

2. De inschrijvers zijn vrijgesteld van de verplichting de in lid 1 genoemde bewijsstukken te
verstrekken als zij deze stukken al in het kader van een andere gunningsprocedure van het
Europees Parlement hebben overgelegd en als de stukken in kwestie niet meer dan een
jaar eerder zijn afgegeven en nog steeds geldig zijn. In dit geval verklaren de inschrijvers
op erewoord dat de bewijsstukken al in het kader van een eerdere procedure voor de
gunning van een opdracht zijn verstrekt, die zij moeten preciseren, en bevestigen zij dat
hun situatie ongewijzigd is gebleven.

1 De inschrijvers moeten verklaren dat ze in het kader van de opdracht niet in een belangenconflict
verkeren (economische belangen, politieke of nationale affiniteiten, verwantschaps- of gevoelsbanden of alle
andere gemeenschappelijke betrekkingen of belangen).
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Bijlage III

Bijlage III - Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van
belangenconflicten

Officiële naam van de inschrijver:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Officieel adres:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Officiële rechtsvorm (enkel voor rechtspersonen):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Ondergetekende, de heer/mevrouw ……………………………… [in zijn/haar
hoedanigheid van vertegenwoordiger van de inschrijver,] verklaart hierbij op zijn/haar
erewoord dat:

a) de inschrijver niet in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van
betaling verkeert of zijn faillissement is aangevraagd of tegen hem een procedure van
vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, of hij zijn werkzaamheden heeft
gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke
procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;

b) de inschrijver niet bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met
kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-,
beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hem, is veroordeeld voor een delict
dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;

c) de inschrijver in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout heeft begaan,
vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met
inbegrip van besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;

d) de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van
socialezekerheidsbijdragen en belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van
het land waar de kandidaat/inschrijver is gevestigd, het land van de aanbestedende dienst
of het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd;

e) de inschrijver niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf,
hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid ten aanzien van hem, is veroordeeld voor fraude, corruptie,
deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld of enige andere illegale
activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
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f) de inschrijver geen administratieve sanctie is opgelegd door de aanbestedende dienst
zoals bedoeld in artikel 109, eerste alinea, van het Financieel Reglement.

Opmerkingen:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Hij/zij verklaart hierbij alle specifieke documenten over te leggen die eventueel van
hem/haar worden verlangd.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat contracten niet worden gegund aan
kandidaten of inschrijvers die in de loop van de aanbestedingsprocedure:

(1) in verband met de opdracht in een belangenconflict verkeren; een belangenconflict kan
zich voordoen in geval van een economisch belang, politieke of nationale affiniteit,
familiale of affectieve redenen of welke andere reden voor een gemeenschappelijk
belang met de begunstigde ook;

(2) bij de verstrekking van de inlichtingen die door de aanbestedende dienst als voorwaarde
voor deelname aan de opdracht worden verlangd, valse verklaringen hebben afgelegd of
deze inlichtingen niet hebben verstrekt;

(3) in een van de gevallen verkeren voor uitsluiting van de gunning van een opdracht als
bedoeld in artikel 106, lid 1, van het Financieel Reglement (hierboven genoemde
gevallen a) t/m f)).

Voorts verklaart ondergetekende op erewoord dat:

- de inschrijver de aanbestedende dienst onverwijld op de hoogte zal brengen van elke
situatie die een belangenconflict uitmaakt of tot een belangenconflict kan leiden;

- de inschrijver geen enkel financieel voordeel of voordeel in natura heeft verleend,
nagestreefd, getracht te verkrijgen of aangenomen, en zich ertoe verbindt geen enkel
financieel voordeel of voordeel in natura te zullen verlenen, nastreven, trachten te
verkrijgen of aannemen, van of ten gunste van welke persoon ook, dat direct of indirect
neerkomt op een illegale handeling of een vorm van corruptie, bij wijze van aansporing
of beloning in verband met de gunning of de uitvoering van het contract;

- de in het kader van deze aanbesteding aan het Europees Parlement verstrekte gegevens
nauwkeurig, oprecht en volledig zijn.

Datum: ............................ Handtekening: ...............................................


