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1 VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 996/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels 
van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie1 heeft het Europees 
Parlement besloten deze aanbesteding uit te schrijven met het oog op de ondertekening van 
een raamcontract voor de verlening van diensten in het kader van brandveiligheid en 
bijstand aan personen (gebied 1) en buitenbewaking (gebied 2) op de locatie van het 
Parlement in Brussel.  

2 OMSCHRIJVING EN LOOPTIJD VAN DE OPDRACHT 

2.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 

Het gebouwenpark van het Europees Parlement in Brussel omvat 17 gebouwen (waarvan één 
in aanbouw) met een totale oppervlakte van ongeveer 600 000 m². Deze oppervlakte kan 
tijdens de looptijd van het contract veranderen. Volgens de indeling van gebouwen in het 
Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van 
brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, betrekt het Europees 
Parlement in Brussel lage, middelhoge en hoge gebouwen.  

Deze gebouwen worden gebruikt door de leden van het Parlement, het statutaire personeel 
van de instelling en externe dienstverleners.  

Daarnaast ontvangt het bezoekerscentrum van het Europees Parlement, het Parlementarium, 
jaarlijks ongeveer 500 000 personen, wat overeenkomt met gemiddeld 2200 bezoekers per 
dag. Afgezien van 6 feestdagen per jaar is het Parlementarium elke dag open. In de 
bestaande 16 gebouwen kunnen wel 12 000 personen per dag aanwezig zijn. 

Gezien zijn institutionele taken werkt het Europees Parlement volgens een parlementaire 
activiteitenkalender met activiteiten als parlementaire commissies, vergaderingen van 
politieke fracties, parlementaire zittingen in Brussel en in Straatsburg en weken met 
administratieve activiteiten. 

Na afloop van deze aanbestedingsprocedure is het Europees Parlement voornemens een 
raamcontract voor dienstverlening te ondertekenen. Het contract begint te lopen op 
15 juli 2015, om 00.00 uur.  

Dit contract omvat de volgende gebieden:  

 
Gebied 1:  brandbeveiliging van personen en goederen door toepassing van de 

regelgeving inzake de preventie van brand en paniek en inzake bijstand aan 
personen, met inbegrip van dispatching van de brandbeveiliging; 

 
 
Gebied 2:  buitenbewaking, die permanent en continu wordt uitgevoerd, op statische wijze 

of door middel van vooraf bepaalde ronden, met inbegrip van de vaststelling 
van de opgemerkte anomalieën, een controle van de vergrendeling van alle 
buitenuitgangen van de gebouwen en prikken aan de controleapparatuur van 
de ronden in de voorgeschreven volgorde. 

 

                                                 
1
  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
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Bij een grootschalig evenement, een parlementaire zitting of een groot risico kan het 
personeel van de contractant eventueel worden opgedragen om ondersteuning te bieden aan 
het statutaire personeel bij de ontruiming van een gebouw of bij de veiligheids- en 
toegangscontroles van beschermingszones die voor de gelegenheid zijn bepaald buiten de 
gebouwen.  
 

De organisatie ter plaatse bestaat uit een administratieve structuur en een operationele 
structuur. 

De administratieve structuur heeft betrekking op beide gebieden en staat onder leiding van 
een locatieverantwoordelijke. 

De operationele structuur zal op de hieronder beschreven manier opgebouwd zijn.  

gebied 1:  

 

 

gebied 2:  De locatieverantwoordelijke heeft onder zich een teamleider, die toeziet op de 
uitvoering van alle aan de agenten toevertrouwde taken. De teamleider, die 
niet één van de voor gebied 1 bevoegde teamleiders is, heeft als taak de 
instructies van het Europees Parlement te ontvangen en door te geven aan de 
agenten. Hij doet ook de door de agenten opgestelde incidentenverslagen en 
alle andere nuttige informatie die zij verstrekken, aan het Parlement toekomen. 
Hij ziet erop toe dat de agenten behoorlijk geleid en begeleid worden en dat 
hun gedrag en de diensten die zij verlenen, naar behoren zijn.  

 
De diensten zijn omschreven in deel II van het bestek, dat de bijzondere administratieve 
specificaties bevat. 
 
De opdracht vormt één geheel. De offertes van de inschrijvers moeten voldoen aan alle eisen 
van de beschreven opdracht. 

2.2 LOOPTIJD VAN DE OPDRACHT 

De opdracht heeft in eerste instantie een looptijd van 12 maanden, die driemaal kan worden 
verlengd, wat betekent dat de totale looptijd maximaal 4 jaar bedraagt.  
 
Het raamcontract wordt uitgevoerd aan de hand van periodieke bestelbonnen voor elk gebied. 
In theorie worden er per gebied drie periodieke bonnen opgemaakt, namelijk:  

 
  - een eerste bestelbon voor januari en februari, 
  - een tweede bestelbon voor de periode van maart tot en met september, en  
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  - een derde bestelbon voor de periode van oktober tot en met december. 
 

Voor uitzonderlijke evenementen worden eventueel specifieke bestelbonnen opgemaakt. 
 

Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, neemt de toekomstige contractant 
op 15 juli 2015 - de datum van inwerkingtreding van het nieuwe contract - om 00.00 uur de 
zorg voor de locatie op zich. 

 

2.3 OMVANG VAN DE DIENSTEN 

Opdat de inschrijvers zich een idee kunnen vormen van het volume van de in het kader van 
deze opdracht verwachte diensten, volgt hieronder een raming van de benodigde diensten in 
2015 te Brussel.  

 
Deze gegevens zijn indicatief en hebben geen enkele contractwaarde. 
 
Gebied 1 
 
Gepresteerde uren: 
Diensthoofden   3.000 

Teamleiders   20.500 

Brandveiligheidsbeambten  53.500 
 
Ter informatie worden hieronder ook de gegevens voor diensten op het vlak van preventie in 
2013 vermeld. 
 
Verleende vergunningen 

Brandvergunningen  1.375 
 
Interventies 

Interventies naar aanleiding van branddetectie  388 

Bijstand aan personen met beperkte mobiliteit  74 

Interventies hijsinrichtingen (liften en goederenliften)  176 

Interventies roltrappen  254 

Medische interventies  208 

Interventies waterlekken  339 

Interventies verdachte geuren  88 

Interventies technische problemen  212 

Interventies naar aanleiding van verwarmingsinstallatie-alarm  118 

Interventies naar aanleiding van alarm in toiletten voor personen met beperkte mobiliteit 70 

Diverse interventies (tests)  277 
 
Gebied 2 
 
Het aantal werkuren wordt op ongeveer 23 800 uur per jaar geraamd. Ter informatie: 
momenteel zijn er overdag op werkdagen vier agenten actief, en gedurende de rest van de tijd 
('s nachts, in het weekend en op feestdagen en officiële sluitingsdagen van het Europees 
Parlement) twee. Het aantal agenten en het aantal werkuren kunnen opnieuw worden 
geëvalueerd en afhankelijk van de door het Europees Parlement uitgevoerde 
risicobeoordelingen worden verhoogd of verlaagd. 

 
Er zij op gewezen dat de gebouwen van het Europees Parlement jaarlijks meermaals de 
locatie vormen voor uitzonderlijke evenementen, bijvoorbeeld de "open dagen", die een 
specifieke organisatie met zich meebrengen en waarvoor aanvullend personeel nodig is. 
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Gedurende de looptijd van het raamcontract kan het Europees Parlement de teams 
verkleinen, het organisatieschema wijzigen en van bepaalde taken afzien, zonder dat de 
contractant recht heeft op een schadevergoeding. Deze mogelijke wijzigingen worden 
opgenomen in de bestelbonnen of eventueel in een aanhangsel bij het contract. 

Gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de sluiting van het contract kan het 
Parlement voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, 
zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht overgaan tot een procedure van 
gunning via onderhandelingen. 

2.4 GELDENDE WETGEVING EN OVERNAME VAN HET PERSONEEL 

De volgende wetgeving is op de opdracht van toepassing:  
 
- het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen; 
 
- de wet van 10 april 1990 en de latere wijzigingen van deze wet met betrekking tot het 
personeel en de activiteiten van bewakingsondernemingen op het Belgisch grondgebied (met 
name in de overheidssector), alsook alle bestaande en toekomstige wetgeving op dit vlak; 
 
- het protocolakkoord van 19 juni 2003 van het Paritair Comité 317 voor de 
bewakingsdiensten en met name de arbeidsovereenkomsten van 30 oktober 2003, 
8 november 2005, 9 oktober 2009 en later die daaruit voortvloeien; 
 
- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 (betreffende de overgang van 
ondernemingen krachtens overeenkomst; zie het koninklijk besluit van 25 juli 1985, Belgisch 
Staatsblad van 9 augustus 1985); 
 
- Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen; 
 
- het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk; 
 
- de wet van 4 augustus 1996 inzake het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun 
werk. 
 

Deze opsomming is niet volledig. 

De dagelijkse contractuele relatie zal plaatsvinden conform de instructies van de bevoegde 
diensten van het Europees Parlement die aan de door de contractant aangewezen 
verantwoordelijke(n) worden gegeven, waarbij de contractant als enige verantwoordelijk wordt 
gesteld voor het personeel dat de aan de contractant toegekende taken ten uitvoer brengt.  

Het contract moet zodanig worden uitgevoerd dat wordt voorkomen dat de contractant of zijn 
personeel in een relatie van ondergeschiktheid aan het Europees Parlement komen te 
verkeren. Meer in het bijzonder: 

• kan het personeel dat belast is met de uitvoering van de aan de contractant toevertrouwde 
taken geen rechtstreekse opdrachten van het Europees Parlement krijgen en kunnen de 
contractant of zijn personeel niet worden geïntegreerd in de administratieve organisatie 
van het Europees Parlement, behalve in dringende omstandigheden. Om de goede 
uitvoering van het contract te garanderen, wijst de contractant personeelsleden aan tot wie 
de bevoegde diensten van het Europees Parlement zich kunnen richten met vragen over 
de organisatie, vereisten en goede werking van de dienstverlening; 
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• kan het Europees Parlement in geen geval als de werkgever van dit personeel worden 
beschouwd. 

De gegevens met betrekking tot het personeel van de huidige contractant die noodzakelijk zijn 
voor de opstelling van een offerte, zullen tijdig aan de inschrijvers worden meegedeeld. 
 
 
De inschrijvers worden erop gewezen dat al hun personeelsleden, of het nu om nieuwe 
mensen gaat of om mensen die uit het huidige contract worden teruggenomen, binnen zes 
maanden te rekenen vanaf de ondertekening van het contract aan alle technische en 
beroepsbekwaamheidseisen uit het bestek en aan alle wettelijke eisen in verband met de 
uitoefeningsvergunning moeten voldoen. 
 
Voor iedere nalatigheid wordt een boete opgelegd, en in geval van herhaalde nalatigheden 
kan het contract zelfs worden ontbonden. 

3 DEELNAME AAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE  

De deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor 
alle natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen van de lidstaten van de 
Europese Unie alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen 
van derde landen die met de Europese Unie een bijzondere overeenkomst op het gebied van 
overheidsopdrachten hebben gesloten waardoor zij toegang hebben tot de opdracht die het 
voorwerp van deze aanbesteding uitmaakt, dit onder de voorwaarden van deze 
overeenkomst. 

Opdat kan worden vastgesteld of inschrijvers in aanmerking komen, moeten zij in hun 
offerte het land vermelden waar ze gevestigd of gedomicilieerd zijn. Zij moeten de 
bewijzen hiervan overleggen die volgens hun nationale wetgeving vereist zijn, of 
andere gelijkwaardige bewijzen (zie punt 14). 

4 BEWIJSSTUKKEN BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE 

1. Elke inschrijver moet kunnen bewijzen dat hij de vergunning heeft om de door de opdracht 
beoogde dienst te verlenen (zie punt 14). In zijn offerte verstrekt hij een bewijs van de 
veiligheidsmachtiging die de nationale bevoegde instantie heeft afgegeven in 
overeenstemming met de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de 
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en de latere actualiseringen 
van deze wet. 

2. In geval van een consortium wordt het bewijs van de vergunning om de opdracht uit te 
voeren aan alle leden van het consortium gevraagd. 

5 CONSORTIA 

Ook consortia (groeperingen van economische operatoren) mogen inschrijven. Het Europees 
Parlement behoudt zich het recht voor te eisen dat het geselecteerde consortium een 
welbepaalde rechtsvorm heeft indien dit voor de goede uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk is. Het Europees Parlement kan deze eis in elk stadium van de 
aanbestedingsprocedure verwoorden, maar moet dit wel doen vóór de ondertekening van het 
contract. 

Inschrijvers die tot een consortium behoren, moeten in hun offerte nauwkeurig vermelden 
welke contractbepalingen of overeenkomsten er tussen hen bestaan.  

Indien de opdracht aan een consortium wordt gegund, moet het zijn rechtsvorm vóór de 
ondertekening van het contract bewijzen. Deze rechtsvorm kan een van de volgende vormen 
aannemen:  
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- een entiteit met een rechtspersoonlijkheid die door een lidstaat wordt erkend;  

- een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, maar die het Europees Parlement voldoende 
bescherming biedt ten aanzien van de contractuele belangen (naargelang van de lidstaat 
in kwestie kan dit bijvoorbeeld een consortium of een tijdelijk samenwerkingsverband 
zijn); 

- de ondertekening door alle partners van een volmacht of een gelijkwaardig document 
als bevestiging van een samenwerkingsvorm.  

De werkelijke rechtspositie van het consortium wordt bewezen aan de hand van een 
document dat of een overeenkomst die alle leden van het consortium moeten ondertekenen 
en vóór de ondertekening van het contract moet worden overgelegd. 

Het Europees Parlement kan andere rechtsvormen dan de hierboven genoemde aanvaarden, 
op voorwaarde dat deze de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partijen garanderen en 
verenigbaar zijn met de uitvoering van het contract. In het contract dat met het consortium 
wordt gesloten, verwijst het Europees Parlement evenwel uitdrukkelijk naar deze hoofdelijke 
aansprakelijkheid. Bovendien behoudt het Parlement zich het recht voor om contractueel de 
benoeming van een gemeenschappelijke gevolmachtigde te eisen, die de leden van het 
consortium kan vertegenwoordigen en onder meer namens de andere leden facturen kan 
uitgeven. 

Op offertes afkomstig van consortia moeten de rol, de bekwaamheden en de ervaring van elk 
lid van het consortium worden vermeld. De indiening van de offerte gebeurt door alle leden 
samen. Zij zijn ook hoofdelijk aansprakelijk voor de indiening.  

Bij een consortium worden het bewijs inzake het toegangsrecht tot de opdracht 
(punt 3), de bewijsstukken betreffende de rechtspositie (punt 4) en de documenten 
betreffende de naleving van de uitsluitings- en selectiecriteria door elk lid van het 
consortium geleverd. Wat de selectiecriteria betreft, kunnen de capaciteiten van de 
andere leden van het consortium in aanmerking worden genomen om te bepalen of de 
inschrijver over de vereiste middelen beschikt om de opdracht uit te voeren. In dit 
geval is een verbintenis van deze leden vereist waarbij zij preciseren dat ze de voor de 
uitvoering van het contract vereiste middelen ter beschikking stellen van de anderen. 

6 ONDERAANNEMING  

Onderaanneming is niet toegestaan.  

7 VERMOEDELIJK TIJDSCHEMA VAN DE AANBESTEDING 

Datum en tijdstip van de verplichte bezichtiging ter plaatse: 21 januari 2015 om 10.00 uur 
Uiterste datum voor het versturen van het verslag van de bezichtiging: 30 januari 2015 

Uiterste datum voor de indiening van offertes:   20 februari 2015 om 12.00 uur 

Datum en tijdstip van de openbare opening van de offertes: 27 februari 2015 om 
10.00 uur 

Vermoedelijke datum voor de gunning van de opdracht:     april/mei 2015 

8 BEZICHTIGING TER PLAATSE 

De bevoegde diensten van het Europees Parlement organiseren een verplichte bezichtiging 
ter plaatse. Marktdeelnemers die aan deze bezichtiging willen deelnemen, moeten zich op 
21 januari 2015 om 10.00 uur op het volgende adres melden:  

Europees Parlement 
Wiertzstraat 60 

B-1047 Brussel 
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Offertes ingediend door marktdeelnemers die niet aan de verplichte bezichtiging ter 
plaatse hebben deelgenomen, worden automatisch verworpen. 

Ondernemingen kunnen zich laten vertegenwoordigen door maximum twee personen en 
moeten zich uiterlijk op 19 januari 2015 melden bij de voor deze opdracht verantwoordelijke 
dienst, hetzij 

• per e-mail aan het adres marches-tenders@ep.europa.eu, 

• hetzij per fax op het nummer +32 2284 3038. 

De personen die bij de bezichtiging aanwezig zullen zijn, worden in het verzoek tot 
deelneming geïdentificeerd aan de hand van hun: 

 
a) naam en voornaam, 
b) functie, 
c) geboortedatum 
d) en identiteitsbewijsnummer. 
 

De deelnemers kunnen tijdens de bezichtiging ter plaatse alle vragen stellen die zij relevant 
en nuttig achten voor het opstellen van een offerte. Bijkomende vragen kunnen evenwel tot 
23 januari 2015 schriftelijk worden ingediend. 

Het Europees Parlement overhandigt elke inschrijver een bewijs van aanwezigheid bij de 
bezichtiging ter plaatse en stelt een verslag van de bezichtiging op dat uiterlijk op 
30 januari 2015 per e-mail aan alle deelnemers wordt toegestuurd.  

Eventuele reiskosten in verband met de bezichtiging ter plaatse zijn ten laste van de 
deelnemers en worden niet door het Europees Parlement vergoed. 

9 VARIANTEN 

Varianten zijn niet toegestaan. 

10 PRIJS 

De methode voor de vaststelling van de prijs wordt toegelicht in de prijslijst in deel IV 
van het bestek. 

De in de prijslijst vermelde tarieven en bedragen kunnen worden herzien overeenkomstig de 
in het raamcontract vermelde voorwaarden.  

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de 
Europese Gemeenschappen van 8 april 1965, wordt de prijs exclusief btw en andere 
soortgelijke belastingen opgegeven.  

De in de offerte vermelde prijzen moeten vast zijn, alle kosten omvatten en uitgedrukt zijn in 
euro, ook voor landen die niet tot de eurozone behoren. Voor inschrijvers uit deze landen kan 
het bedrag van de offerte niet worden herzien volgens de evolutie van de wisselkoers. De 
inschrijver moet zelf een wisselkoers kiezen en de risico's en voordelen van een eventuele 
schommeling zelf dragen. 

11 MILIEUASPECTEN 

Milieubeleid van het Europees Parlement 
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De inschrijver aan wie deze opdracht wordt gegund, verbindt zich ertoe de geldende 
milieuwetgeving op het gebied van deze opdracht zorgvuldig na te leven. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat het Europees Parlement het milieubeheersysteem EMAS toepast. Informatie 
hierover wordt door de ordonnateursdienst verstrekt op de laatste drie bladzijden van dit 
document. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet erop toezien dat de door 
het Europees Parlement verstrekte informatie over het EMAS-programma in het algemeen en 
over de toepassing van concrete milieumaatregelen in het bijzonder, bekend is bij al zijn 
personeel dat voor het Europees Parlement werkt.  

De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, is verplicht op verzoek van het Europees 
Parlement te verklaren dat al het personeel dat de werkzaamheden van het contract uitvoert, 
de (op technisch, veiligheids- en milieugebied) nodige en adequate opleiding heeft ontvangen 
over de naleving van veiligheidsvoorschriften, correcte omgang met apparatuur en te 
gebruiken producten, met inbegrip van de te volgen handelwijze in geval van verkeerde 
manipulaties of eventuele andere incidenten. De inschrijver aan wie de opdracht wordt 
gegund, verstrekt eveneens op verzoek aan het personeel van het Europees Parlement de 
nodige informatie over de milieumaatregelen die moeten worden genomen voor de producten 
die in het kader van de uitvoering van het contract worden gebruikt. 

12 BELEID INZAKE BEVORDERING VAN GELIJKE KANSEN 

De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de 
opdracht een beleid te voeren dat gelijke kansen en diversiteit bevordert, waarbij hij toeziet op 
de volledige toepassing van de beginselen van niet-discriminatie en gelijkheid die zijn 
opgenomen in de Verdragen van de Europese Unie. Meer bepaald verbindt de inschrijver aan 
wie de opdracht wordt gegund zich ertoe een open en inclusieve werkomgeving te scheppen, 
te handhaven en te bevorderen, die de menselijke waardigheid en de beginselen van gelijke 
kansen eerbiedigt en gebaseerd is op drie prioritaire pijlers: 

• gelijkheid van vrouwen en mannen; 

• tewerkstelling en integratie van personen met een handicap; 

• bannen van elk obstakel bij aanwerving en van elke mogelijke discriminatie op 
grond van geslacht, ras, etnische oorsprong, religie of geloofsovertuiging, een 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 

13 UITSLUITINGSCRITERIA 

13.1 TOEPASSELIJKE REGELGEVING 

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 
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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, opgelegd hebben 
gekregen. 

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:  

a) in een belangenconflict verkeren; 

b) 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; 

c) in een van de in artikel 106, lid 1, bedoelde uitsluitingssituaties voor de 
aanbestedingsprocedure verkeren. 

13.2 BEOORDELING VAN DE UITSLUITINGSCRITERIA 

Alle inschrijvers (en in geval van een consortium, alle leden van dit consortium) moeten bij 
hun offerte een naar behoren gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord 
voegen. Het vereiste model voor de verklaring op erewoord is bij de administratieve 
formulieren gevoegd (formulier C).  

Alleen de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund (of in geval van een consortium, elk 
lid van het consortium), moet binnen 10 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de datum 
van de kennisgeving van de voorlopige gunning en vóór de ondertekening van het contract, 
de volgende bewijsstukken overleggen:  

- een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontstentenis daarvan, een 
gelijkwaardig document dat recentelijk door een gerechtelijke of bestuursrechtelijke 
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instantie van het land van oorsprong of herkomst werd afgegeven en waaruit blijkt 
dat geen van de in artikel 106, lid 1, onder 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, onder d) van het Financieel Reglement.  

Wanneer bovengenoemde documenten of certificaten 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 
(overeenkomstig formulier C). 

De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund, is vrijgesteld van de 
verplichting de bovenvermelde genoemde bewijsstukken te verstrekken als hij deze 
stukken al in het kader van een andere gunningsprocedure van het Europees 
Parlement heeft overgelegd en als de stukken in kwestie niet meer dan een jaar 
eerder zijn afgegeven en nog steeds geldig zijn. In dat geval verklaart de inschrijver 
op erewoord dat de bewijsstukken al zijn verstrekt in het kader van een eerdere 
procedure voor de gunning van een opdracht, die hij moet preciseren, en bevestigt hij 
dat zijn situatie ongewijzigd is gebleven.  

14 SELECTIECRITERIA 

14.1 FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 

De inschrijvers moeten over voldoende economische en financiële draagkracht beschikken 
om de opdracht volgens de contractuele bepalingen te kunnen uitvoeren. Indien het Europees 
Parlement op grond van de verstrekte inlichtingen ernstige twijfels heeft over de financiële 
draagkracht van een inschrijver of als deze duidelijk onvoldoende blijkt om de opdracht uit te 
voeren, wordt de offerte afgewezen zonder dat de inschrijver aanspraak kan maken op 
enigerlei financiële vergoeding. 

Voor deze opdracht eist het Europees Parlement van de inschrijvers de volgende minimale 
financiële en economische draagkracht: 

• een jaaromzet van ten minste 10 000 000 euro tijdens de drie laatste 
afgesloten boekjaren (2011, 2012 en 2013). 

14.2 BEOORDELING VAN DE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE CAPACITEIT 

De inschrijvers moeten de volgende documenten verstrekken: 

1. de jaarrekeningen voor de laatste twee afgesloten boekjaren, indien de 
vennootschapswetgeving van het land waar de marktdeelnemer is gevestigd 
publicatie van de jaarrekeningen voorschrijft;  

EN 

2.  een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet voor de diensten 
waarop de opdracht betrekking heeft, voor de laatste drie boekjaren. 
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Als een inschrijver de verlangde stukken niet kan overleggen, dan mag hij zijn financiële en 
economische draagkracht bewijzen met elk ander middel dat het Europees Parlement 
geschikt acht. 

In geval van een consortium worden de financiële capaciteiten van elk lid van het consortium 
bij elkaar opgeteld. 

Ook kan de inschrijver verwijzen naar de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de 
rechtsvorm van de banden tussen hem en deze entiteiten. In dit geval moet hij het Europees 
Parlement bewijzen dat hij over de nodige middelen zal beschikken om de opdracht uit te 
voeren, bijvoorbeeld door de verbintenis van deze entiteiten om deze middelen te zijner 
beschikking te stellen. In dat geval heeft het Europees Parlement het recht de ingediende 
offerte af te wijzen als het twijfels heeft over de verbintenis van deze derde partij. 

14.3 TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID 

De inschrijvers moeten over voldoende technische en beroepsbekwaamheid beschikken om 
de opdracht volgens de contractuele bepalingen te kunnen uitvoeren. Indien het Europees 
Parlement op grond van de verstrekte inlichtingen ernstige twijfels heeft over de technische en 
beroepsbekwaamheid van een inschrijver of indien deze duidelijk onvoldoende blijken om de 
opdracht uit te voeren, kan de offerte worden verworpen zonder dat de inschrijver aanspraak 
kan maken op enigerlei financiële vergoeding. 

Voor de opdracht in het kader van deze aanbesteding eist het Europees Parlement dat de 
inschrijvers over de hieronder genoemde technische en beroepsbekwaamheid beschikken. 

Inschrijvende onderneming  
 

• een geslaagde ervaring van minstens drie jaar met het verlenen van gelijkaardige 
veiligheidsdiensten, 

 

• voldoende capaciteit op het vlak van personeel, informatica en logistiek om een 
contract van deze omvang, met grote schommelingen in het werkritme (bijvoorbeeld 
tijdens plenaire vergaderingen en daarbuiten), aan te kunnen, 

 

• geschikte kwaliteitsprocedures om de goede uitvoering van deze opdracht 
te kunnen garanderen, 
 

• milieuprocedures die in overeenstemming zijn met de eisen van deze 
opdracht (punt 11 van dit document, over EMAS). 
 

 
Voor de uitvoering van het contract aangewezen personeel 

 
Het personeel dat instaat voor de uitvoering van het contract, moet ten minste aan de 
hieronder genoemde voorwaarden voldoen. 
 
Administratieve structuur  

• De locatieverantwoordelijke moet 

- ofwel beschikken over een nationaal/Europees middelbareschooldiploma 
algemeen, technisch of beroepsonderwijs dat toegang verleent tot het hoger 
onderwijs, en minstens vijf jaar ervaring hebben in een soortgelijke functie, waarbij 
hij/zij met name een team van minstens twintig personen heeft geleid; 

- ofwel beschikken over een nationaal/ Europees diploma lager middelbaar 
onderwijs, of gelijkwaardig, en minstens tien jaar beroepservaring hebben in een 
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soortgelijke functie, waarbij hij/zij met name een team van minstens 
twintig personen heeft geleid. 
 

Operationele structuur  
 

Gebied 1  
 

Al het personeel dat instaat voor de uitvoering van het contract, moet ten minste aan de 
volgende voorwaarden voldoen:  

 
- ten minste achttien jaar oud zijn, 
- in het bezit zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 

(wet Tobback),  
- in het bezit zijn van het (Belgische) brevet van brandweerman of een gelijkwaardig 

brevet, en de functie van brandweerman uitoefenen, 
- in het bezit zijn van het (Belgische) brevet voor dringende geneeskundige 

hulpverlening of een gelijkwaardig brevet, dat de houder onder meer toelaat een 
halfautomatische en automatische defibrillator te gebruiken en zuurstoftherapie toe 
te passen, 

- een opleiding gevolgd hebben in verband met het beantwoorden en afhandelen 
van telefonische oproepen, 

- een opleidingsmodule stressmanagement gevolgd hebben, 
- kennis van niveau C2 van de Franse taal en van niveau A2 van de Engelse taal 

bezitten, 
- voldoende basiscomputerkennis bezitten om instructies te kunnen ontvangen en 

duidelijke, nauwkeurige en beknopte berichten te kunnen opstellen en vervolgens 
elektronisch door te sturen, en om de door het beveiligingsteam gebruikte 
databanken te kunnen raadplegen,  

- het EP kan eventueel eisen dat het personeel een opleiding heeft gevolgd of volgt 
voor het gebruik van een ademluchttoestel. 

 
Hieronder worden de bijkomende minimumvoorwaarden per functie opgesomd.  

• Diensthoofd 

- in het bezit zijn van een Belgisch brevet van brandweerman-officier (of een 
gelijkwaardig brevet) met een opleiding tot technicus brandvoorkoming van ten 
minste 140 uur (of een gelijkwaardige opleiding),  

- een opleiding van het Franse type SSIAP 3 (diensthoofd brandveiligheid en 
bijstand aan personen) of een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd, 

- in het bezit zijn van een diploma lager secundair onderwijs, 
- in het bezit zijn van een attest van ervaring van ten minste vier jaar in een 

verantwoordelijke functie binnen de brandbeveiligingssector, waarvan ten minste 
twee jaar als teamleider in de zin van dit bestek, 

- in het bezit zijn van een diploma of stagegetuigschrift op het gebied van het gebruik 
van de software Autocad voor het beheer van situatieplannen. 
 

• Teamleider 

- in het bezit zijn van een (Belgisch) brevet van brandweerman-onderofficier of een 
gelijkwaardig brevet, 

- in het bezit zijn van een opleidingsattest van het Franse type SSIAP 2 (teamleider 
brandveiligheid en bijstand aan personen) of gelijkwaardig, 

- over een diploma lager middelbaar onderwijs (of gelijkwaardig) beschikken en 
minstens drie jaar ervaring hebben op het gebied van brandbestrijding. 
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• Brandveiligheidsbeambte 

 
- in het bezit zijn van ofwel een (Belgisch) brevet van brandweerman of een 

gelijkwaardig brevet, 
- ofwel een opleidingsattest van het Franse type SSIAP 1 (agent brandveiligheid en 

bijstand aan personen) of gelijkwaardig,  
- in het bezit zijn van een diploma lager middelbaar onderwijs, over minstens een 

jaar ervaring beschikken met soortgelijke diensten. 
 
 
 

Gebied 2 

• Teamleider algemene beveiliging 

- ten minste achttien jaar oud zijn, 
- houder zijn van een door het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken 

afgegeven identificatiekaart zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 inzake de 
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne 
bewakingsdiensten, 

- in het bezit zijn van een diploma lager middelbaar onderwijs, 
- in het bezit zijn van een attest van ervaring van ten minste drie jaar als teamleider 

in de algemenebeveiligingssector,  
- kennis hebben van de Franse taal op niveau C2 en van de Engelse taal op niveau 

A2, 
- voldoende basiscomputerkennis bezitten om elektronisch instructies te kunnen 

ontvangen en duidelijke, nauwkeurige en beknopte berichten te kunnen opstellen 
en doorsturen, en om de door het bewakingsteam gebruikte databanken te kunnen 
raadplegen, 

- de bijscholingen hebben gevolgd die in de regelgeving voorzien zijn om de 
continue uitoefening van het beroep mogelijk te maken.  

• Agent buitenbewaking 

- ten minste achttien jaar oud zijn, 
- houder zijn van een door het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken 

afgegeven identificatiekaart zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 inzake de 
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne 
bewakingsdiensten, 

- houder zijn van een diploma lager middelbaar onderwijs, 
- kennis hebben van de Franse taal op niveau C2 en van de Engelse taal op niveau 

A2, 
- voldoende basiscomputerkennis bezitten om elektronisch instructies te kunnen 

ontvangen en duidelijke, nauwkeurige en beknopte berichten te kunnen opstellen 
en doorsturen, en om de door het bewakingsteam gebruikte databanken te kunnen 
raadplegen, 

- over minstens twee jaar ervaring beschikken met soortgelijke diensten bij een 
bewakingsbedrijf. 

De inschrijvers worden erop gewezen dat al het personeel, of het nu om nieuwe mensen gaat 
of om mensen die uit het vorige contract worden teruggenomen, aan alle hierboven 
genoemde technische en beroepsbekwaamheidseisen moet voldoen, alsmede aan de 
toepasselijke wettelijke eisen. Alvorens de geselecteerde contractant met de daadwerkelijke 
uitvoering van het contract begint, dient hij een dossier in met de nodige bewijsstukken voor 
de naleving van deze eisen. 
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14.4 BEOORDELING VAN DE TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID 

14.4.1 De technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijvers wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende stukken: 

a) een lijst met de belangrijkste opdrachten, vergelijkbaar met de opdrachten 
op de twee gebieden waarop de onderhavige aanbesteding betrekking heeft, die in 
de loop van de laatste drie jaar zijn uitgevoerd. In deze lijst wordt voor elke 
opdracht het bedrag, de datum en het overheidsorgaan of bedrijf waarvoor de 
opdracht is uitgevoerd, vermeld en een beschrijving gegeven. Deze lijst van de 
belangrijkste contracten moet gestaafd worden met getuigschriften waaruit blijkt 
dat de contracten vakkundig zijn uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed 
einde zijn gebracht;  

EN 

b) de profieltypebeschrijving van het team voor de uitvoering van de opdracht, 
zowel voor wat de administratieve als de operationele structuur betreft, met name 
van de functies van diensthoofd en teamleider (domein 1) en de functies van 
teamleider (domein 2);  

EN 

c) het organigram van de inschrijver en het gemiddelde personeelsbestand in 
2011, 2012 en 2013 voor alle personeelscategorieën,  

EN 

d) de beroepsdiploma's en bekwaamheidsattesten op het gebied van de 
diensten waarop deze opdracht betrekking heeft;  

EN 

e) beschrijvingen van de technische middelen en de software die de goede 
uitvoering van de in het kader van deze opdracht vereiste verrichtingen mogelijk 
maken;  

EN 

f) certificaten of gelijkwaardig op het gebied van kwaliteit en milieu. 

14.4.2. In dit stadium van de procedure hoeven geen curricula vitae te worden voorgelegd. De 
geselecteerde inschrijver moet na de ondertekening van het contract de lijst voorleggen met 
het personeel dat hij aanstelt in de functies van locatieverantwoordelijke, diensthoofd, 
teamleider en brandbeveiligingsbeambte (gebied 1) en teamleider en agent buitenbewaking 
(gebied 2). Op dat ogenblik moeten de curricula vitae worden voorgelegd, zodat kan worden 
gecontroleerd of aan alle eisen is voldaan. 

14.5 BEWIJSSTUKKEN BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE 

De inschrijvers moeten bewijsstukken voorleggen waaruit blijkt dat zij volgens het nationaal 
recht de vergunning hebben om de door de opdracht beoogde dienst te verlenen (zie punt 4 
van dit document). 

In geval van een consortium legt de inschrijver een consortiumattest over, evenals de 
contractbepalingen tussen de leden.  
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14.6 TOEGANG TOT DE OPDRACHT  

De inschrijvers moeten bewijzen dat zij volgens het nationaal recht de opdracht mogen 
uitvoeren (zie punt 3 van dit document).  

Zij moeten het land vermelden waar hun zetel is gevestigd of waar zij woonachtig zijn 
en de bewijsstukken overleggen die hun nationale wetgeving ter zake eist. 

Alle door de inschrijvers verstrekte informatie moet met officiële documenten worden 
gestaafd. 
 
 
ALLEEN INSCHRIJVERS DIE VOLDOEN AAN DE UITSLUITINGS- EN 
SELECTIECRITERIA GAAN DOOR NAAR DE VOLGENDE FASE, NAMELIJK DE 
BEOORDELING VAN HET GUNNINGSCRITERIUM. 

 

15 GUNNINGSCRITERIUM 

De opdracht wordt gegund aan de ontvankelijke en conforme offerte met de laagste prijs. De 
in aanmerking genomen prijs is de prijs die voortvloeit uit het in de prijslijst opgenomen 
scenario.  

15.1 CONFORMITEITSBEOORDELING 

De technische offerte moet voldoen aan alle in het bestek vermelde vereisten. 
Om een beoordeling mogelijk te maken van de vraag of de offertes aan de vereisten 
voldoen, zijn de inschrijvers verplicht om in hun technische offerte een beschrijving 
van de hieronder opgesomde elementen op te nemen. 

 
1. Arbeidsomstandigheden van het administratief en uitvoerend personeel  

(salarisschaal, diverse voordelen, arbeidsvoorwaarden enz.) 
 

2. Voor de uitvoering van het contract voorgestelde planningsysteem 
• de methode die de inschrijvers van plan zijn te gebruiken ter optimalisering van 
de aan de locatieverantwoordelijke toevertrouwde taken 

• de methode inzake personeelsbeheer en planning die de inschrijvers zullen 
gebruiken, meer bepaald: 

- de methode die zij van plan zijn te gebruiken om de continuïteit van de 
dienstverlening van hun personeel en het beheer van de interventiereserve te 
garanderen  (lunchpauzes en andere pauzes, verlof, onvoorziene 
afwezigheden, etc.) 
- de maatregelen die het Europees Parlement het volledige gevraagde 
personeelsbestand garanderen 
- de methode die zij van plan zijn te gebruiken om te garanderen dat de 
gegeven instructies worden nageleefd door het personeel  

• de methode die zij van plan zijn te gebruiken voor interventies en bijstand aan 
personen 

• het organisatiesysteem dat zij van plan zijn te gebruiken om te garanderen dat 
de diensten van gebied 2 conform de instructies van het Europees Parlement 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door opvolging van het tijdens de controleronden 
gevolgde traject en de frequentie van de controleronden, en om te garanderen dat 
de instructies middels een minimale overlapping van de diensten correct worden 
doorgegeven wanneer de teams elkaar afwisselen 

 
3. Voorgestelde systeem voor het toezicht op de hulpmiddelen 

 
4. Voorgestelde systeem voor het naleven van de regelgeving 
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5. Individuele kledij en uitrusting van het personeel 

De inschrijvers voegen bij hun offerte een volledige beschrijving, met foto's, 
van de uniformen, accessoires en uitrusting (zaklamp enz.) die zij voorstellen 
voor het aan gebied 1 en gebied 2 toegewezen personeel (modellen, kleuren 
enz.). 

 
6. Voorgestelde gemeenschappelijke uitrusting 

 
7. Beleid inzake opleiding en toezicht op de bekwaamheden van het 

personeel  
 

 
De inschrijvers kunnen bij hun offerte alle aanvullende documenten en gegevens 
voegen die zij nuttig achten. 

 
De inschrijvers worden erop gewezen dat de technische offertes na opening niet meer kunnen 
worden gewijzigd of aangevuld. Onvolledige offertes of offertes waarvoor de ingediende 
documenten geen beoordeling mogelijk maken van de vraag of de offerte voldoet aan de 
vereisten in het bestek, worden uitgesloten. 

 
Ter herinnering: de prijsopgaven worden niet genoteerd aangezien het toekennen van de 
opdracht gebeurt via gunning op basis van de (laagste) prijs. De offertes worden afhankelijk 
van de verstrekte inlichtingen conform of niet-conform verklaard. Het criterium van de prijs 
wordt alleen voor conforme offertes beoordeeld. 

16 KENNISGEVING VAN DE RESULTATEN 

Het Europees Parlement brengt elke niet-geselecteerde inschrijver op hetzelfde tijdstip 
individueel per brief, e-mail of fax op de hoogte van het feit dat zijn offerte niet is geselecteerd. 
Het Europees Parlement vermeldt daarbij altijd de redenen voor de afwijzing van de offerte 
alsook de mogelijke middelen voor het aantekenen van verzet. 

Het Europees Parlement deelt op hetzelfde ogenblik als de kennisgeving van de verworpen 
offertes het gunningsbesluit aan de geselecteerde inschrijver mee, waarbij wordt gepreciseerd 
dat dit nog geen verbintenis van de instelling inhoudt. Het contract kan immers ten vroegste 
worden ondertekend na verloop van een periode van veertien kalenderdagen, te rekenen 
vanaf de dag volgend op de datum van de gelijktijdige kennisgeving van de 
verwerpingsbesluiten en het gunningsbesluit. 

Elk contract dat vóór de termijn van veertien kalenderdagen wordt ondertekend, is nietig. 

Elke niet-geselecteerde inschrijver kan per brief, fax of e-mail om bijkomende inlichtingen 
vragen over de redenen waarom zijn offerte is verworpen. Alleen inschrijvers die een 
ontvankelijke offerte hebben ingediend, kunnen de kenmerken en voordelen van de 
geselecteerde offerte opvragen, alsmede de naam van de inschrijver aan wie de opdracht is 
gegund. Als ontvankelijk worden beschouwd offertes van inschrijvers die niet zijn uitgesloten 
en aan de selectiecriteria voldoen. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde informatie niet wordt 
meegedeeld als dit een belemmering zou vormen voor de toepassing van de wetgeving, in 
strijd zou zijn met het algemeen belang, schade zou berokkenen aan wettige commerciële 
belangen van overheids- of privébedrijven of nadelig zou kunnen zijn voor eerlijke 
concurrentie tussen deze bedrijven. 

17 OPSCHORTING VAN DE PROCEDURE 

Indien nodig kan het Europees Parlement de ondertekening van het contract, na de 
kennisgeving van de resultaten en vóór de ondertekening van dit contract, met het oog op 
bijkomend onderzoek opschorten als dit gerechtvaardigd is omdat niet-geselecteerde of 
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benadeelde inschrijvers vragen of opmerkingen hebben geformuleerd of omdat het andere 
relevante informatie heeft ontvangen. Deze vragen, opmerkingen of inlichtingen moeten 
worden ontvangen binnen een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de dag na de 
gelijktijdige kennisgeving van de verwerpingsbesluiten en het gunningsbesluit of, indien van 
toepassing, de publicatie van een aankondiging van gunning van de opdracht. In geval van 
opschorting worden alle inschrijvers hiervan binnen drie werkdagen na de datum van het 
opschortingsbesluit in kennis gesteld. 

Na het aanvullende onderzoek als gevolg van de opschorting van de procedure kan het 
Europees Parlement zijn gunningsbesluit bevestigen of wijzigen, of de procedure eventueel 
annuleren. Elk nieuw besluit wordt met redenen omkleed en schriftelijk meegedeeld aan alle 
inschrijvers die nog voor gunning in aanmerking komen. 



 

2014-014 CCAPage 20 

 

 

 
HET MILIEUBELEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
Het Europees Parlement erkent dat het zijn plicht is om op een positieve manier mee te werken aan 
duurzame ontwikkeling op lange termijn, niet alleen in zijn beleid en wetgevingsprocedures, maar ook 
in het kader van zijn dagelijkse werking en beslissingen.  
 
Daarom heeft het Europees Parlement besloten om zijn administratie de EMAS-normen te laten 
toepassen (EMAS = milieubeheer- en milieuauditsysteem), met als doel de milieuprestatie van zijn 
activiteiten, producten en diensten gestaag te verbeteren. 
 
Het Europees Parlement heeft zich ertoe verbonden om: 
 

• zijn koolstofemissies terug te voeren  

• een efficiënt gebruik van energie, water en papier te stimuleren 

• de beste praktijken in te voeren op het gebied van afvalbeheer 

• milieuclausules op te nemen in de procedures voor overheidsopdrachten 

• verantwoord en consequent gedrag te promoten door middel van opleiding, voorlichting en 
bewustmaking van alle personeelsleden, Parlementsleden en hun assistenten over de gevolgen 
van hun activiteiten voor het milieu 

• preventieve maatregelen te nemen tegen vervuiling 

• ervoor te zorgen dat de door de milieuwetgeving en -regelgeving opgelegde voorwaarden worden 
nageleefd  

• ervoor te zorgen dat iedereen binnen deze instelling zich inzet voor EMAS en voor de daaruit 
voortvloeiende maatregelen die het milieu ten goede komen 

• de nodige middelen te voorzien voor het milieubeheersysteem en de acties die daarmee verband 
houden  

• een open communicatie en dialoog met de belanghebbenden te stimuleren, zowel intern als extern.  

 
Het Europees Parlement verbindt zich ertoe zijn milieubeleid te omschrijven, uit te voeren en voort te 
zetten, en om daarover te communiceren met de Parlementsleden, het personeel, de contractanten en 
alle andere belanghebbenden en om het toegankelijk te maken voor het publiek. 
 
Het milieubeleid van het Europees Parlement wordt uitgevoerd door middel van het 
milieubeheersysteem. Het milieubeleid en dit milieubeheersysteem hebben direct en indirect betrekking 
op de belangrijkste milieuaspecten en de gevolgen daarvan op de betrokken werklocaties, wat het 
mogelijk maakt om overeenkomstige doelen vast te stellen. 
 
 
 
 
 

Jerzy BUZEK, Voorzitter                                   Klaus WELLE, secretaris-generaal 

Brussel, 28 september 2010                Brussel, 28 september 2010          



 

 

Bescherming van het milieu (EMAS) in de gebouwen van het Europees Parlement 
 

Bestemd voor het personeel van de bedrijven die voor het Europees Parlement werken 
 
Wat is EMAS? 
 
EMAS is het systeem dat het Europees Parlement (EP) toepast om de impact van zijn activiteiten op het milieu te 
beperken. EMAS is een milieubeheer- en milieuauditsysteem dat in overeenstemming is met ISO-normen 14 
001:2004 en met Verordening 1221/2009 inzake EMAS. Het Europees Parlement is begonnen met de toepassing van 
EMAS na een beslissing van zijn Bureau in 2004. 
 
De Voorzitter en de secretaris-generaal van het EP hebben het EMAS-beleid ondertekend. In dit document verbindt 
het Europees Parlement zich ertoe om zijn druk op het milieu voortdurend te verminderen op terreinen als de 
productie van kantoor- en keukenafval, het gebruik van gevaarlijke stoffen, de uitstoot van CO2 om de strijd aan te 
binden tegen de opwarming van de aarde, het verbruik van energie, water en papier, de naleving van de 
milieuwetgeving, de opleiding van zijn personeel enzovoort. 
 
Hoe kan mijn bedrijf helpen om het milieu in het EP te verbeteren? 
Door de geldende milieuwetgeving na te leven, evenals alle milieuvoorschriften en -procedures. Uw bedrijf moet ervoor zorgen dat al 
wie taken uitvoert met een aanzienlijke impact op het milieu, de nodige informatie heeft ontvangen. Uw bedrijf speelt dus een essentiële 
rol bij het verbeteren van de kwaliteit van het milieu in het EP.  
 
Onze verbintenissen op het vlak van de milieubescherming zijn ook vastgelegd in onze nieuwe contracten: "De contractant verplicht 
zich ertoe de milieuaspecten van deze opdracht na te leven, evenals iedere andere in het bestek opgenomen voorwaarde op dit gebied 
en nader uitgewerkt, in voorkomend geval, in de offerte van de contractant. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om 
rechtstreeks bij de contractant de noodzakelijke verificaties en controles uit te voeren om na te gaan of aan de opgelegde milieueisen 
wordt voldaan. (...) Wanneer wordt vastgesteld dat de contractant de opgelegde milieueisen niet in acht neemt of wanneer de 
contractant weigert het Europees Parlement of een naar behoren gevolmachtigd orgaan verificaties te laten verrichten, kan het 
Europees Parlement het contract opzeggen". 
 
Als u stoffen gebruikt die gevaarlijk zijn voor het milieu, bent u verplicht om de geldende 
wetgeving na te leven en de milieuprocedures van het EP te kennen. Voor meer 
informatie kunt u zich wenden tot uw contactpersoon in het Europees Parlement. 

 
 
Als u zich in onze gebouwen bevindt en vaststelt dat er een ongeluk is gebeurd met aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu (zoals een brand, ontploffing of een lek van water, stookolie, gas, olie of een andere gevaarlijke stof), wordt u 
verzocht de Dienst Veiligheid op de hoogte te brengen (85112). U kunt op hetzelfde nummer terecht voor medische 
noodgevallen. 

 
Wij danken de contractanten en de onderaannemers van het Parlement voor hun waardevolle 
bijdrage tot het sorteren, opslaan en hergebruiken van afval. Wij willen u eraan herinneren hoe 
belangrijk het is om afval te sorteren en zouden u willen vragen uw collega’s bewust te maken 
van het belang van hun handelingen voor het milieu. 

 
En wat zou mijn bedrijf kunnen doen als het andere gevolgen heeft voor het milieu? 
Als de activiteiten die door uw bedrijf voor het Europees Parlement worden uitgeoefend andere gevolgen hebben voor het milieu 
(verbruik van papier, brandstof, elektriciteit, water of productie van een ander soort afval …) kunt u samen met uw contactpersoon in 
het Europees Parlement bekijken hoe u kunt proberen om uw milieuprestatie te verbeteren (ook het EMAS-team staat daarvoor te uwer 
beschikking).  
 
Een paar tips voor alledag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heeft het Europees Parlement al concreet gedaan voor het milieu? Het EP is al lang bezig met acties om het milieu te 
verbeteren. Hieronder volgen een paar concrete voorbeelden. 
- Het EP heeft zich ertoe verbonden om zijn CO2-uitstoot tegen 2020 met 30% te verminderen. 
- Het Parlement sorteert en hergebruikt afval en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan gevaarlijke stoffen. 
- De elektriciteit die in het Parlement wordt gebruikt, is voor 100% afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, in alle drie de 

vergaderplaatsen. 
- Het EP hanteert milieuclausules bij overheidsopdrachten. 

 
Wist u dat het Parlement in het bezit is van een EMAS-certificaat en een ISO-certificaat 14001:2004? Zo 
worden elk jaar externe audits uitgevoerd en zal ook uw aandeel in het milieubeheersysteem 
geëvalueerd worden. 

EMAS, dat bent u! 
 

 

Bespaar energie. Doe het licht uit als het niet nodig 

is en bespaar elektriciteit. 

Bespaar water. Draai de kraan goed dicht en licht 

de verantwoordelijke dienst in als u een lek vaststelt 

Neem liever de trap. Dat is beter voor uw gezondheid 
en milieuvriendelijker! 

Geef de voorkeur aan het openbaar 

vervoer voor uw verplaatsingen. Vervoer is 

een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. 

Ondertekening van 

het EMAS-beleid op 
28 september 2010 

Recycle uw afval. Raap uw afval op en 

gebruik de juiste afvalemmers. Afval dat niet goed 
gesorteerd werd, kan niet gerecycled worden!  


