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1 ALGEMEEN   

1.1 Voorwerp van de opdracht   
De opdracht heeft betrekking op de levering van: 

 
- diensten op het gebied van brandveiligheid en bijstand aan personen op de locatie in 
Brussel, met toepassing van de regelgeving inzake de preventie van brand en paniek en 
inzake bijstand aan personen (eerste hulp), alsmede aanverwante diensten die met deze 
taken verband houden; 

 
- diensten op het gebied van 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. 

 
De in het kader van deze opdracht geleverde diensten kunnen in geen geval worden 
gelijkgesteld met een arbeidscontract met de Instelling. 
 
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 (zogeheten "Vigilis"-zone in de zin van de besluiten die hierover zijn genomen op 
gemeentelijk of nationaal niveau). 

1.2 Geografische reikwijdte 
Wat de geografische reikwijdte betreft, heeft deze opdracht betrekking op de gebouwen die 
worden gebruikt door het Europees Parlement in Brussel. 

Deze reikwijdte wordt gedefinieerd in de bijzondere technische specificaties. Een uitbreiding 
of inkrimping ervan is mogelijk tijdens de uitvoering van het contract. 

1.3 Prijs van de prestaties 

 

1.3.1 Administratieve structuur en apparatuur  

De kosten in verband met de administratieve structuur en met de technische apparatuur die 
door de administratieve en de operationele structuren worden gebruikt, komen financieel 
volledig ten laste van de CONTRACTANT, tenzij schriftelijk anders bepaald. Zij omvatten het 
administratieve personeel en alle logistieke middelen en materiaal die voor de taken van de 
genoemde structuur nodig zijn. Er wordt een vaste prijs per jaar voor aangerekend die wordt 
vastgesteld in de prijslijst en die wordt gefactureerd per maand (in twaalfden). 

 

1.3.2 Operationele structuur  

De uren die worden gepresteerd door het personeel dat onder de operationele structuur valt, 
worden aan het Europees Parlement gefactureerd op basis van de daadwerkelijk 
gepresteerde uurvolumes en de in de prijslijst opgenomen tarieven, evenwel zonder dat een 
overschrijding is toegestaan van de uurvolumes en/of de bedragen waartoe voor de 
kalenderperiode in kwestie opdracht is gegeven. 
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De kosten per uur die in de prijslijst voor de operationele structuur zijn opgenomen, omvatten 
alle kosten en bijbehorende kosten die met de taken van de bedoelde personeelsleden 
verband houden.  
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1.4 Verplichtingen van de partijen   

1.4.1 Verplichtingen van het Europees Parlement 

Het Europees Parlement verplicht zich ertoe: 
 

• de in dit contract gedefinieerde taken exclusief aan de CONTRACTANT toe te wijzen. 
Onverminderd artikel I.11 van het kadercontract heeft het Europees Parlement in geval 
van onderbreking van de aan de CONTRACTANT toegewezen taken evenwel het 
recht een beroep te doen op een vervangend bedrijf om het tekortschieten van de 
CONTRACTANT te remediëren, en wel gedurende de volledige periode die 
onontbeerlijk is om de continuïteit van de normale exploitatie van de locatie te 
garanderen. Deze procedure wordt opgestart, als er geen relevant optreden heeft 
plaatsgehad binnen 24 uur na de kennisgeving aan de locatieverantwoordelijke waarin 
de tekortkomingen worden gepreciseerd. Deze kennisgeving wordt parallel 
toegestuurd per aangetekende post;  

• door de erkende instanties alle voorgeschreven verificaties en controles van zijn 
installaties te laten uitvoeren die nodig zouden zijn; 

• binnen de normale termijn de wetsteksten na te leven waarin wordt voorzien in 
wijzigingen of aanpassingen die moeten worden aangebracht aan de installaties of 
apparatuur die de CONTRACTANT ter beschikking worden gesteld; 

• de CONTRACTANT vrije toegang te garanderen tot alle installaties waarop dit contract 
betrekking heeft, overeenkomstig de voorschriften van het Directoraat-generaal 
beveiliging en veiligheid van het Europees Parlement, voor zover dit de 
werkzaamheden van het Parlement niet hindert; 

• de CONTRACTANT gratis alle documenten ter beschikking te stellen die nodig zijn 
voor de uitvoering van zijn opdracht; 

• de CONTRACTANT gratis de ruimten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de 
uitoefening van zijn taak, in goede staat en naar behoren uitgerust; 

• het personeel ter plaatse van de CONTRACTANT de mogelijkheid te bieden te 
telefoneren naar gesprekspartners buiten het gebouw, voor zover de gesprekken in 
kwestie louter professioneel zijn en verband houden met de taken waarop deze 
opdracht betrekking heeft. Er zullen geregeld controles worden uitgevoerd. 

 
1.4.2 Verplichtingen van de CONTRACTANT 

1.4.2.1 Algemene verplichtingen 

De CONTRACTANT verplicht zich ertoe: 

• de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de organisatie van het 
werk, de discipline, de naleving van de voorschriften, de administratie en het goede 
gedrag van zijn personeel, 

• alleen gevolg te geven aan verzoeken die uitgaan van de vertegenwoordiger van het 
Europees Parlement of van door het Parlement gemandateerde personen van wie de 
namen aan de CONTRACTANT zijn medegedeeld door de persoon die het contract 
heeft ondertekend, 

• regelmatig het goede verloop te controleren van de opdracht die hem is toevertrouwd 
en van de eerbiediging van de voorschriften die gelden voor zijn personeel, 

• te zorgen voor het permanente karakter van zijn prestaties en voor de naleving van de 
bestelbonnen, om te garanderen dat de opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de 
bepalingen in het bestek, 

• zijn werk op dergelijke wijze te plannen dat: 

o de werking van de diensten van het Europees Parlement niet wordt gehinderd en 
de werkzaamheden geen overlast voor de gebruikers of wanorde in de gebouwen 
veroorzaken,  
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o de continuïteit van de exploitatie van de vestigingen op de locatie gegarandeerd is,  

• actief bij te dragen aan de door het Europees Parlement ondernomen inspanningen op 
het gebied van veiligheid en hygiëne, 

• actief bij te dragen aan het in het Europees Parlement gevoerde beleid op het gebied 
van milieubeheer, 

• bij de uitvoering van de hem opgedragen taken de geldende normen en regels na te 
leven, 

• de installaties, uitrusting en ruimten aan het einde van de opdracht in goede staat 
terug te geven.  

 

1.4.2.2 Informatieverplichting 

De CONTRACTANT is verplicht de vertegenwoordiger van het Parlement op de hoogte te 
brengen van eventuele problemen waarmee hij in het kader van de uitvoering van zijn 
prestaties te maken krijgt, alsmede van alle incidenten en ongewone voorvallen waarvan hij 
weet heeft. 

 

1.4.2.3 Vertrouwelijkheid 

De CONTRACTANT verplicht iedereen die voor zijn rekening optreedt, ertoe vertrouwelijkheid 
in acht te nemen.  

 
De CONTRACTANT verplicht zichzelf en zijn personeel ertoe geen feiten, informatie, kennis, 
documenten of elementen die hem in het kader van de uitvoering van het contract zijn 
meegedeeld of ter kennis zijn gekomen, noch enig resultaat van zijn dienstleveringen te 
gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van het contract of aan derden mee 
te delen. 

1.5 Regelgeving die op deze opdracht van toepassing is 
Op deze opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Ter informatie volgt hieronder een lijst 
met de belangrijkste teksten. Met deze lijst wordt geen volledigheid beoogd en de 
CONTRACTANT wordt er in geen geval mee ontslagen van zijn wettelijke en sociale 
verplichtingen. 

• koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen; 

• 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; 

• 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; 

• collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 (betreffende de overgang 
van ondernemingen krachtens overeenkomst) zie 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; 

• koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk; 

• wet van 4 augustus 1996 inzake het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun 
werk. 
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2 PRESTATIES   

2.1 Algemeen 
Bij het beheer van alle prestaties die de CONTRACTANT ten laste komen, moet op 
methodische, continue en transparante wijze een kwaliteitsbeleid worden gevoerd dat 
gebaseerd is op een continue benutting van feedback en waarin de milieuaspecten, alsmede 
het voorgeschreven toezicht op de naleving van de regelgeving zijn geïntegreerd.  
Dit beleid moet het mogelijk maken om op betrouwbare en transparante wijze alle 
doelstellingen te halen die in het kader van deze opdracht zijn vastgesteld.  
De definitie en de toepassing van dit beleid vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
CONTRACTANT. 

 
2.1.1 Milieubeheer 

Door middel van zijn officiële verklaring over het milieubeleid heeft het Europees Parlement 
zich ertoe geëngageerd de nodige stappen te ondernemen voor een EMAS-certificatie. De 
CONTRACTANT moet zijn activiteiten laten passen in het kader van deze onderneming en 
moet op actieve wijze en zonder beperking meewerken aan het milieubeleid dat door het 
Europees Parlement wordt gevoerd.  

 
Het milieubeleid dat door het Europees Parlement wordt gevoerd en de voorschriften op dit 
gebied worden gepreciseerd in het bestek - deel I. 

 
2.1.2 Toezicht op de naleving van de regelgeving 

De CONTRACTANT zorgt voor toezicht op de naleving van de regelgeving op alle gebieden 
waarop deze opdracht betrekking heeft. 

 

Dit toezicht moet het mogelijk maken na te gaan of de gevraagde prestaties overeenkomen 
met de geldende normen en regels en te wijzen op mogelijke verbeteringen of verplichte 
aanpassingen die moeten worden gepland. De CONTRACTANT brengt de vertegenwoordiger 
van het Parlement onverwijld schriftelijk op de hoogte van elke wijziging in de regelgeving die 
betrekking heeft op zijn taken, uiterlijk in de loop van de maand na de publicatie van de 
teksten in kwestie. 
De CONTRACTANT stelt elk jaar in het kader van het jaarlijkse activiteitenverslag een 
overzicht van het toezicht op de naleving van de regelgeving op en zendt dit toe aan de 
vertegenwoordiger van het Parlement. 
 
Indien de installaties die ter beschikking van de CONTRACTANT zijn gesteld, niet meer 
voldoen aan de regelgeving, is de CONTRACTANT verplicht het Europees Parlement hiervan 
onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen. Het Europees Parlement dient dan alle nodige 
maatregelen te nemen om te zorgen dat de installaties wel voldoen aan de regels. 

2.2 Exploitatie  

2.2.1 Deel 1 - Algemeen 

De taken waartoe de CONTRACTANT op grond van deze opdracht verplicht is, omvatten in 
elk geval minstens die welke zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 
betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Met onderstaande lijst wordt geen 
volledigheid beoogd.  

 
2.2.1.1 Preventie – planning 

• Brandpreventie; technische planning op het gebied van brand, in het kader van de 
geldende Belgische regelgeving; 

• exploitatie van de brandbeveiligingscentrales;  
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• rondes in en buiten de gebouwen, in samenwerking met de teams voor veiligheid 
(Europese Parlement team and buitenbewaking team); 

• nakoming van de verplichtingen op het gebeid van controle en onderhoud van de 
technische brandinstallaties; 

• afgifte van de vergunningen om vuur te maken, de vergunningen om stof te 
veroorzaken, de vergunningen voor een gondel en toezicht op de werken; 

• opstelling van de veiligheidsnota's met betrekking tot het voldoen aan de regelgeving 
van allerhande inrichtingen en in de gebouwen georganiseerde evenementen (met 
veiligheidsaanbevelingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant) ; 
deelname aan de voorlichting en sensibilisering van het publiek in samenwerking met 
de personeelsleden van de Instelling; 

• elementair onderhoud van de middelen op het gebied van brandbeveiliging; 

• begeleiding van de voorbereiding en de uitvoering van de evacuatie-oefeningen van 
de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel; 

• begeleiding van de voorbereiding en de uitvoering van de oefeningen op het gebied 
van hulp aan slachtoffers; 

• begeleiding van de voorbereiding en de uitvoering van de technische tests 
(bijvoorbeeld stroompanne, test van de alarmsystemen enz.). 

 

 
2.2.1.2 Interventie 

• Interventie en wegnemen van twijfel bij detectie van brand of bij een oproep;  

• vroegtijdige interventie bij brand en beheer van incidenten;  

• evacuatie van de gebruikers van de gebouwen; 

• oproepen, onthalen en begeleiden van de hulpdiensten van de overheid; 

• eerste hulp aan slachtoffers. 

 
2.2.1.3 Bijbehorende taken 

• Bijhouden van de registers en van alle administratieve documenten met betrekking tot 
de dienst brandveiligheid; 

• opstelling van rapporten, verslagen over anomalieën of incidenten en bijhouden van 
de diverse registers die verplicht zijn op grond van de regelgeving; 

• opstelling en productie van alle documenten die op grond van deze opdracht verplicht 
zijn en die gedefinieerd worden in de bijzondere technische specificaties;  

• beheer van de plannen op digitale drager. 

 
 

2.2.1.4 Informatie in geval van brand of anomalie  

De CONTRACTANT heeft een informatieverplichting ten aanzien van de vertegenwoordiger 
van het Europees Parlement.  
Hij meldt onverwijld schriftelijk of mondeling, zodra hij er kennis van heeft, elke anomalie of 
situatie die een risico met zich mee kan brengen voor personen of op het gebied van 
brandbeveiliging. Als deze mededeling mondeling is gedaan, wordt zij zo snel mogelijk 
schriftelijk bevestigd.  

 

2.2.2 Deel 2 - Algemeen 

Uit hoofde van deze opdracht moeten minimaal de volgende taken worden uitgevoerd: 
 

• zorgen voor permanente aanwezigheid buiten de gebouwen van het Europees 
Parlement, volgens een ingediend schema dat eventueel moet worden aangepast aan 
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de omstandigheden en de risicobeoordelingen, maar dat op bepaalde, precies 
gedefinieerde plaatsen statische perioden omvat, alsmede bepaalde controleronden 
van de buitenruimten en -uitgangen van de gebouwen, volgens een traject waarbij een 
vooraf bepaalde route wordt gevolgd, die kan variëren van de ene ronde tot de andere;  

• vatstellen van elke anomalie en onmiddellijke melding hiervan, op de in de 
omstandigheden meest adequate wijze, bij de veiligheidsdispatching van het Europees 
Parlement;  

• dagelijks een systematisch rapport opstellen, alsmede interventierapporten voor alle 
vastgestelde anomalieën en alle evenementen waarmee de agenten te maken hebben 
gekregen.  

2.3 Bijstand en begeleiding (gebied 1) 

2.3.1 Bijstand aan personen en eerste hulp 

De CONTRACTANT is verantwoordelijk voor de interventies op het gebied van bijstand aan 
personen en eerste hulp. In het kader hiervan moet hij, zodra hij op de hoogte wordt gesteld 
van een gevaarlijke situatie, alle maatregelen nemen om het gevaar in kwestie aan te pakken 
en hulp en bijstand te verlenen aan de slachtoffers, binnen de grenzen van zijn kennis op dit 
gebied en de middelen waarover hij beschikt, zonder evenwel het leven van zijn personeel of 
dat van het publiek in gevaar te brengen. 

 
Hij is in elk geval minimaal verplicht tot het volgende: 

• bijstand verlenen aan het slachtoffer, 

• zorgen voor bescherming door een afbakening van de ruimte,  

• wegnemen van het gevaar (bijvoorbeeld de stroom uitschakelen, een apparaat 
afzetten…),  

• de omringende personen in veiligheid brengen,  

• nieuwsgierigen wegleiden,  

• de hulpdiensten van de overheid of, indien deze op de locatie aanwezig is, de 
medische dienst verwittigen,  

• eerste hulp toedienen aan slachtoffers. 

 
2.3.2 Begeleiding van gebruikers 

De begeleidingstaken van deze opdracht kunnen met name betrekking hebben op de 
begeleiding van groepen of personen die bijzondere aandacht behoeven, bijvoorbeeld 
personen met een beperkte mobiliteit, of van personen die worden bijgestaan in 
samenwerking met de medische dienst van het Europees Parlement.  

2.4 Beheer en controle van de hulpmiddelen  
 

2.4.1 Beheer van de hulpmiddelen  

De CONTRACTANT zorgt voor het beheer, de dagelijkse controle en het eerste onderhoud 
van de verplaatsbare hulpmiddelen, bijvoorbeeld brandblussers en branddekens.  
In het kader hiervan moet hij erop toezien dat de apparatuur aanwezig en doelmatig is en in 
perfecte staat verkeert. 
Hij neemt de nodige maatregelen om elke anomalie te remediëren, waarbij het nodige 
materiaal hem door het Europees Parlement ter beschikking wordt gesteld.  

 

2.4.2 Controle van de hulpmiddelen 

De CONTRACTANT is verantwoordelijk voor de controle van de hulpmiddelen waarmee de 
gebouwen zijn uitgerust. 
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In het kader hiervan moet hij elk gebrek onverwijld melden bij de gesprekspartners die het 
Parlement hiervoor specifiek heeft aangewezen en moet hij de onderhoudsactiviteiten 
controleren. 
De praktische aspecten van deze taak worden verderop gepreciseerd. 
 
 

2.5 Advies 
In het kader van de op grond van deze opdracht te leveren prestaties verricht de 
CONTRACTANT een adviestaak op het gebied van preventie en brandbeveiliging tegenover 
de vertegenwoordiger van het Europees Parlement. 

 
Deze taak wordt ofwel uitgeoefend op verzoek van de vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement, ofwel op initiatief van de CONTRACTANT, wanneer deze een ongewone situatie 
op het gebied van de veiligheid van personen of van brandpreventie vaststelt. In dit laatste 
geval moet deze taak worden onderscheiden van de hierboven omschreven 
informatieverplichting, waarvan zij in het verlengde ligt. 

2.6 Beheer van de exploitatiedocumenten 

2.6.1 Taak 

De CONTRACTANT is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de 
exploitatiedocumenten die zijn omschreven in de bijzondere technische specificaties. Als de 
nodige documenten niet bestaan, moet hij deze opstellen. 

 
2.6.2 Planotheekmap 

Het grafisch ontwerp en alle voorschriften, procedures en regels op het gebied van het beheer 
van de exploitatiedocumentatie worden door de CONTRACTANT centraal bijgehouden in de 
planotheekmap.  

 
 

 

2.7 Varia 

2.7.1 Ingebruikname van nieuwe of aangepaste installaties 

Als het Parlement overgaat tot de vervanging van een aanzienlijk deel van de hulpmiddelen 
die door de CONTRACTANT worden geëxploiteerd, moet het Parlement de teams van de 
CONTRACTANT de nodige opleiding verstrekken voor een goede exploitatie hiervan en, in 
het algemeen, voor de verrichting van de hem toegewezen taken.  

 
2.7.2 Aanpassing van de geografische reikwijdte 

Aanpassingen van de geografische reikwijdte worden naargelang het geval opgetekend in 
een proces-verbaal van overname of een proces-verbaal van terugname. 
Aanpassingen van de reikwijdte leiden systematisch tot een actualisering van de bijzondere 
technische specificaties. 

 
2.7.3 Aan de CONTRACTANT te wijten schade 

De CONTRACTANT is rechtstreeks aansprakelijk indien niet-naleving van de hierbij 
vastgestelde verplichtingen of van de toepasselijke regelgeving heeft geleid tot een ongewone 
situatie (ernstiger karakter van een ongeval, geen bescherming verlenen aan een in gevaar 
verkerend persoon enz.).  
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In dit geval zorgt hij ervoor dat zijn verzekering de directe en indirecte financiële gevolgen die 
uit zijn gebrekkige optreden kunnen voortvloeien, dekt.  
 
Behoudens bij overmacht wordt elke schade die door schuld van de CONTRACTANT is 
veroorzaakt, op diens kosten hersteld of vergoed, binnen de termijn die is voorgeschreven en 
die per aangetekende brief wordt meegedeeld. Als de herstellingen niet snel worden 
uitgevoerd en na per aangetekende brief verstuurde ingebrekestelling geen uitvoering heeft 
plaatsgehad, kan de vertegenwoordiger van het Europees Parlement de herstellingen op 
kosten van de CONTRACTANT laten uitvoeren op elke manier die hij passend acht. 

3 TOEZICHT OP DE PRESTATIES 

3.1 Indicatoren 
De kwaliteit van de prestaties wordt gemeten aan de hand van betrouwbare en objectieve 
indicatoren. 
 
Deze indicatoren hebben betrekking op alle prestaties waartoe de CONTRACTANT op grond 
van deze opdracht verplicht is, bijvoorbeeld inachtneming van de personele middelen, 
naleving van de interventietermijnen en opleiding van het personeel. 
 
De indicatoren en de gevolgde methode worden gedefinieerd in het kader van een 
samenwerking tussen de CONTRACTANT en de vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement. Beiden verplichten zich ertoe actief aan de uitvoering van deze taak deel te 
nemen. In geval van naar behoren opgetekende onenigheid met betrekking tot de opstelling 
van deze indicatoren, legt de vertegenwoordiger van het Europees Parlement van rechtswege 
de door hem vastgestelde indicatoren en methode op.  
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De vertegenwoordiger van het Parlement en de CONTRACTANT kunnen er tijdens de 
uitvoering van de opdracht om vragen dat er nieuwe indicatoren worden ingevoerd of dat de 
bestaande indicatoren worden gewijzigd. Deze toevoegingen of wijzigingen worden 
systematisch onderworpen aan een validering door de vertegenwoordiger van het Parlement.  

3.2 Controle van de prestaties 
De controle- en verificatieacties hebben als doel de overeenstemming vast te stellen tussen 
de geleverde prestaties en de specificaties van de opdracht of de overeenstemming na te 
gaan van de gepresenteerde elementen.  

 

3.2.1 Werkwijze voor verificatie en controle 

De vertegenwoordiger van het Europees Parlement voert de verificatie- of controleacties uit 
die hij nodig acht en wijst indien nodig de organen of personen aan die worden belast met 
deze acties, waaraan de CONTRACTANT zijn volledige medewerking verleent, door de 
nodige elementen ter beschikking te stellen. In het algemeen krijgen deze acties de vorm van 
vaststellingen ter plaatse of bestaan zij in de verificatie van gegevens uit documenten, die al 
dan niet zijn verstrekt door de CONTRACTANT. 
 
De aanwezigheden worden gecontroleerd op basis van de prikgegevens op naam en van 
onaangekondigde controles door de vertegenwoordiger van het Parlement of een persoon die 
hij hiertoe heeft gemachtigd. 
 
De onaangekondigde controles kunnen worden uitgevoerd ter gelegenheid van prestaties van 
de CONTRACTANT of los hiervan, vanzelfsprekend, in de mate van het mogelijke, zonder het 
verloop van de prestaties te verstoren. 
 
In geval van onenigheid over de in het kader van de verificaties gedane vaststelling kunnen 
de verificaties worden uitgevoerd met de hulp van een gespecialiseerde externe instantie 
waarvan de vergoeding ten laste komt van de vragende partij.  
 
De prestaties waarvoor uit de uitgevoerde controles blijkt dat er geen overeenstemming is, 
worden feitelijk beschouwd als niet uitgevoerd en kunnen niet worden gefactureerd. 

 
3.2.2 Te verstrekken documenten  

De CONTRACTANT is verplicht dagelijks een aanwezigheidslijst van zijn personeel te 
verstrekken, met de namen van de personeelsleden die zich op de locatie bevinden, alsmede 
hun kwalificaties. 
De inhoud van de andere documenten die moeten worden verstrekt en de regelmaat 
waarmee dit moet gebeuren, worden gedefinieerd in punt 4 van de bijzondere technische 
specificaties. 
 

3.2.3 Aanwezigheidscontroles  

De CONTRACTANT moet op elk moment weten welke taak zijn personeel op de locatie 
uitvoert en waar het zich precies bevindt en moet deze gegevens op verzoek onverwijld 
toezenden aan de vertegenwoordiger van het Parlement.  
 
Het Parlement kan op elk moment de controles uitvoeren die het nodig acht om de effectieve 
aanwezigheid van de personeelsleden van de CONTRACTANT te verifiëren. 
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3.2.4 Berekening van de te factureren uren 

De uren die worden geteld voor de berekening van de uren die kunnen worden gefactureerd, 
zijn die welke zijn gepresteerd door de personeelsleden die effectief op hun post waren. De 
tijd die nodig is om zich om te kleden en zich naar zijn post te begeven, wordt bijvoorbeeld 
niet meegeteld voor de effectief gepresteerde uren die kunnen worden gefactureerd. De 
wettelijke pauzes van het personeel die niet worden beschouwd als effectieve werktijd in de 
zin van de arbeidswetgeving, worden niet meegerekend bij de uren die kunnen worden 
gefactureerd of die effectief gepresteerd zijn. 

 

Met personeelsleden die met jaarlijkse wettelijke vakantie zijn en waarvan de vervanging 
tijdens de vakantie niet is gepland, personeelsleden die met ziekteverlof zijn en 
personeelsleden die een opleiding volgen, wordt geen rekening gehouden bij de berekening 
van de uren die effectief gepresteerd zijn en die kunnen worden gefactureerd. 
 
De in aanmerking te nemen periode is de kalendermaand.  

3.3 Boetes 
Er worden de CONTRACTANT boetes opgelegd als hij de contractuele verplichtingen niet 
naleeft. 
 
Deze boetes, die worden gedefinieerd in het hoofdstuk Boetes van de bijzondere technische 
specificaties, zijn cumuleerbaar en de oplegging ervan ontslaat de CONTRACTANT niet van 
zijn verplichtingen uit hoofde van deze opdracht, noch van de verplichting het effectieve 
bedrag van de geleden schade te vergoeden indien hij aansprakelijk blijkt. 
 
Indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen twee boetes, wordt de hoogste boete 
toegepast, tenzij anders gespecificeerd. 
 
Voor de berekening van de boetes wordt elke periode die is begonnen, beschouwd als een 
volledige periode. 
 
De boetes worden niet toegepast als er sprake is van overmacht die de CONTRACTANT 
wettelijk van zijn verantwoordelijkheid ontslaat. 
 
In geval van tekortkomingen die met geen enkele specifieke boete strafbaar zijn gesteld, 
wordt de standaardboete toegepast. 

4 PERSONELE MIDDELEN 

4.1 Personeel van de CONTRACTANT 

4.1.1 Erkenning van het personeel door het Europees Parlement 

Het personeel van de CONTRACTANT dat op de locatie van het Europees Parlement wordt 
ingezet, is onderworpen aan een voorafgaande erkenning door de vertegenwoordiger van het 
Parlement. 

 
De CONTRACTANT legt de vertegenwoordiger van het Parlement vóór elke aanwerving of 
interne overplaatsing de elementen voor die nodig zijn om te beoordelen of de betrokken 
persoon voldoet aan de vereisten van het bestek en de vacante post. Uitgezonderd in 
bijzondere gevallen wordt deze informatie minstens een maand vóór de indiensttreding 
toegezonden. 

 
De vertegenwoordiger van het Europees Parlement behoudt zich het recht voor elke 
aanwerving of interne overplaatsing op de locatie te weigeren, als het profiel van de kandidaat 
of kandidaten niet overeenkomst met de vereisten van het bestek. Ongeacht het besluit dat de 
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vertegenwoordiger van het Parlement neemt, wordt de CONTRACTANT hierdoor geenszins 
ontslagen van zijn verantwoordelijkheid voor het personeel. 
 
Als de CONTRACTANT zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij in geen geval afwezigheden 
van op de locatie ingezette personeelsleden als rechtvaardiging aanvoeren. 

 
 

4.1.2 Verwijdering van de locatie 

In naar behoren gemotiveerde gevallen behoudt de vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement zich het recht voor om een of meer werknemers van de CONTRACTANT de 
toegang tot de gebouwen te weigeren. Dit besluit wordt gemotiveerd en meegedeeld aan de 
CONTRACTANT, die dit besluit in geen geval als rechtvaardiging kan aanvoeren als hij zijn 
verplichtingen niet is nagekomen, en die het personeel in kwestie zo snel mogelijk vervangt. 

 
 

4.1.3 Kwalificatie van het personeel 

De van het personeel verwachte kwalificaties worden voor elke post gedefinieerd in het 
hoofdstuk Personele middelen van de bijzondere technische specificaties. 
 
Als een voorgesteld personeelslid niet voldoet aan een van de elementen van het met zijn 
functie overeenkomende profiel, moet de erkenning van dit personeelslid worden voorgelegd 
aan de vertegenwoordiger van het Parlement; als deze akkoord gaat, beschikt het 
personeelslid in kwestie over maximaal zes maanden om het vereiste niveau te bereiken en 
de nodige diploma's of attesten te verwerven om dit te bewijzen.  

 

4.1.4 Opleiding van het personeel 

De CONTRACTANT verplicht zich ertoe permanent te zorgen voor de opleiding van zijn 
personeel teneinde de kwalificatie op een optimaal niveau te houden, zodat zijn personeel de 
goede uitvoering van de verrichtingen kan garanderen. 
 
De opleiding heeft zowel betrekking op beroepsopleiding als op de specifieke elementen van 
deze opdracht en de overeenkomstig de regelgeving verplichte opleidingen op het gebied van 
vergunningen, hygiëne en veiligheid.  
De CONTRACTANT verbindt zich ertoe praktische opfrisstages te organiseren opdat alle 
taken optimaal vervuld worden 
 
Zij wordt aangevuld met een opleiding die specifiek is voor de locatie en voor de bijzondere 
kenmerken hiervan, voor de regels die eigen zijn aan de Instelling (toegangspas, 
parkeergarages enz.) en voor de aan de CONTRACTANT ter beschikking gestelde middelen. 
De voor de locatie specifieke opleiding is in handen van de bevoegde diensten van het 
Europees Parlement, met medewerking van de CONTRACTANT, en wordt verstrekt in de 
loop van de maand die volgt op het moment waarop de CONTRACTANT de locatie onder zijn 
hoede krijgt en vervolgens, voor elke nieuwe medewerker, in de loop van de week na diens 
indiensttreding. 
  
Het opleidingsprogramma dat betrekking heeft op de installaties en de apparatuur die 
eigendom zijn van het Parlement, wordt geregeld meegedeeld aan de vertegenwoordiger van 
de CONTRACTANT, die zal worden verzocht zijn teams aan het opleidingsprogramma te 
laten deelnemen. De deelname aan het opleidingsprogramma kan niet worden gefactureerd 
indien de opleidingen ter plaatse worden georganiseerd door de CONTRACTANT.  
 
De CONTRACTANT verbindt zich ertoe praktische opfrisstages voor de locatie specifieke 
opleiding te organiseren opdat alle taken optimaal vervuld worden. Alleen in dit specifieke 
geval is het de CONTRACTANT toegestaan om deze opfriscursus te organiseren tijdens de 



 

   Blz. 16 van 25 

werkuren van de personeelsleden, tijdens de daluren (nacht, weekend), waarbij de voorkeur 
wordt gegeven aan tests op de werkplek of schriftelijke examens over praktische kwesties. 
Het zal gaan om gerichte, korte proeven, die regelmatig herhaald moeten worden. Deze 
stages mogen in geen geval een impact hebben op de exploitatie van de locatie. 
 
Daarnaast kunnen in opdracht van het directoraat-generaal Beveiliging gespecialiseerde 
opleidingen worden verstrekt over specifieke onderwerpen met betrekking tot de activiteit van 
de Instelling en de risico's die hieruit voortvloeien. Naar gelang van het geval kunnen deze 
opleidingen financieel ten laste worden genomen door het Europees Parlement; het personeel 
van de CONTRACTANT is verplicht eraan deel te nemen.  
 
De opleidingen en bijscholingen die verplicht zijn op grond van de regelgeving of de 
bijzondere technische specificaties worden georganiseerd en gefinancierd door de 
CONTRACTANT. Het personeel dat eraan deelneemt, wordt gedurende de volledige duur van 
de opleiding niet beschouwd als personeel dat aanwezig is. 

 
 

4.1.5 Permanent karakter van het personeel 

De CONTRACTANT verplicht zich ertoe om, tenzij hier een ernstige reden voor is of als 
gevolg van een besluit van de vertegenwoordiger van het Europees Parlement, het ingezette 
personeel niet ingrijpend of snel te wijzigen.  

 
De roulering van het personeel op de locatie van het Parlement mag niet meer dan vijf 
personen per jaar omvatten, zonder de gevallen mee te tellen waarin de roulering het gevolg 
is van een beslissing van het Parlement.  

 
 

4.1.6 Gedrag van het personeel 

Het personeel van de CONTRACTANT neemt de gedragsregels in acht die eigen zijn aan zijn 
functie en aan de op de locatie aanwezige omgeving.  
 
De CONTRACTANT verplicht zich ertoe de in het Europees Parlement gelden procedures en 
voorschriften na te leven en te laten naleven door zijn personeel. Deze procedures hebben 
meer specifiek betrekking op de regels inzake de toegang tot de gebouwen en ruimten, 
alsmede op de veiligheidsvoorschriften. 
 
Met name is het het personeel van de CONTRACTANT verboden: 
 

• onvoldoende respect te tonen voor de gebruikers, 

• zonder toestemming, om welke reden ook, apparaten te bedienen die niet onder deze 
opdracht vallen, met name hardware, 

• maaltijden te nuttigen binnen de ruimten, met uitzondering van de ruimten die de 
CONTRACTANT hiertoe specifiek zijn aangewezen, 

• alcoholhoudende dranken in de ruimten te brengen of daar te nuttigen, of de ruimten 
binnen te gaan in aangeschoten of dronken toestand, 

• op welke manier ook de orde te verstoren,  

• zich bij de uitvoering van zijn werk te laten bijstaan door een persoon die los staat van 
de CONTRACTANT,  

• het mogelijk te maken dat personen die niet door het Europees Parlement 
geaccrediteerd zijn, toegang krijgen tot de gebouwen,  

• welke vergoeding of beloning ook te aanvaarden van een derde voor een opdracht in 
het kader van de dienst of a fortiori voor om het even welke andere actie die wordt 
uitgevoerd voor het personeel of het publiek van de CONTRACTANT, 
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• aan een derde informatie te verstrekken die vrijwillig of onvrijwillig is verkregen door of 
tijdens de uitoefening van de functie,  

• computerprogramma's te installeren op de door het Europees Parlement ter 
beschikking gestelde hardware of deze hardware te gebruiken voor privédoeleinden.  

• ….  
 

� Met deze lijst wordt geen volledigheid beoogd. 

4.1.6.1 Uitzendkrachten 

De CONTRACTANT mag geen beroep doen op uitzendkrachten, tenzij met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de vertegenwoordiger van het Europees Parlement. 
 
In elk geval mag alleen een beroep op uitzendkrachten worden gedaan als er sprake is van 
een tijdelijke hogere werklast die de CONTRACTANT met zijn eigen middelen, op de locatie 
of daarbuiten, niet aankan. Voor uitzendkrachten gelden dezelfde verplichtingen als voor het 
eigen personeel van de CONTRACTANT. 
 

 

4.1.6.2 Arbeidswetgeving, sociale plichten en veiligheid 

De CONTRACTANT is verplicht de wetten, voorschriften en regels na te leven en te laten 
naleven door zijn personeel die in België gelden op het gebied van arbeidswetgeving, sociale 
wetgeving en veiligheid op het werk. 
 
Het Europees Parlement, dat een bijzonder belang hecht aan de voorkoming van ongevallen, 
behoudt zich het recht voor elke actie stop te zetten waarvan de uitvoering niet alle 
waarborgen biedt op het gebied van veiligheid. 

 

De CONTRACTANT informeert zijn personeel over de veiligheidsprocedures die op de locatie 
van toepassing zijn en ziet erop toe dat deze worden nageleefd.  
 
Deze procedures, waarvan de invoering de taak is van de CONTRACTANT en valt onder 
diens verantwoordelijkheid, vloeien voort uit het brandpreventiedossier overeenkomstig de 
Belgische regelgeving (met name het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de 
brandpreventie op de arbeidsplaatsen). De uitwerking hiervan wordt uitgevoerd door het 
Parlement, met de medewerking van de CONTRACTANT. In de procedures worden alle 
voorschriften en specifieke procedures opgenomen die door de diensten van het Europees 
Parlement op het gebied in kwestie zijn vastgesteld. 

 
4.1.6.3 Actualisering van het organigram en de kwalificaties 

Bij elke wijziging in de samenstelling van zijn personeel wat de taakverdeling of de 
kwalificaties betreft, zendt de CONTRACTANT het Europees Parlement stelselmatig de 
geactualiseerde lijst met de namen en kwalificaties van de personeelsleden toe. 

 

4.1.6.4 Inachtneming van de minimale personele middelen 

De CONTRACTANT moet op de locatie permanent een personeelssterkte handhaven die wat 
de administratieve structuur betreft, ten minste gelijk is aan het in het hoofdstuk Personele 
middelen van de bijzondere technische specificaties vastgestelde aantal, en wat de 
operationele structuur betreft, ten minste gelijk is aan het aantal personeelsleden op de 
bestelbon voor de betreffende periode. 
Bij niet-naleving van dit voorschrift worden de in het hoofdstuk Boetes van de bijzondere 
technische specificaties vermelde boetes opgelegd. 
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4.1.7 Reservepersoneel 

De contractant neemt alle maatregelen die nodig zijn om de continuïteit van de 
dienstverlening te waarborgen, ongeacht de omstandigheden van de verhindering. De 
contractant moet in staat zijn om op ieder moment elk afwezig personeelslid te vervangen. 
Daartoe voorziet hij in voldoende reservepersoneel met de nodige kwalificaties en een goede 
kennis van de locatie, zodat hij de bestelde personeelssterkte kan handhaven.  

 

4.2 Organisatie van de personele middelen op de locatie 
De organisatie ter plaatse bestaat uit twee onderdelen, namelijk een administratieve structuur 
en een operationele structuur.  
 
Deze twee onderdelen en het personeel dat er deel van uitmaakt, worden omschreven in het 
hoofdstuk Personele middelen van de bijzondere technische specificaties.  
 

4.3 Variatie en wijziging van de te presteren hoeveelheden 
Gedurende de looptijd van het raamcontract kan het Europees Parlement besluiten het aantal 
te presteren uren te verkleinen of van bepaalde hierna beschreven prestaties af te zien 
zonder dat de CONTRACTANT recht heeft op een schadevergoeding.  
Deze eventuele wijzigingen worden opgenomen in de bestelbonnen, die worden ondertekend. 
 
De CONTRACTANT heeft geen enkele vrijheid van handelen wat de organisatie van het 
personeel op de locatie of de opgedragen taken betreft. Hetzelfde geldt voor het aantal te 
leveren uren dat op de bestelbon staat vermeld. 

 
 

 

5 TECHNISCHE MIDDELEN 

5.1 Algemeen 
De voor de uitvoering van deze opdracht benodigde technische middelen worden hetzij door 
het Parlement, hetzij door de CONTRACTANT verstrekt.  
 
Dat het Parlement lokalen en apparatuur ter beschikking stelt, kan in geen geval worden 
geïnterpreteerd als een situatie die tot een arbeidsovereenkomst met het personeel ter 
plaatse kan leiden. 

5.2 Uniform en individuele uitrusting 
Alle personeelsleden van de CONTRACTANT die op de locatie werkzaam zijn, met inbegrip 
van het leidinggevend personeel (diensthoofd, teamleider) moeten permanent een met hun 
functie overeenkomend uniform dragen.  
De CONTRACTANT rust de personeelsleden van de operationele structuur daartoe uit met 
aan hun werkzaamheden aangepaste werkkleding en individuele uitrusting die in 
overeenstemming zijn met de geldende regelgeving. Het verschil tussen de personeelsleden 
op de twee gebieden die het voorwerp van de opdracht uitmaken, moet van ver zichtbaar zijn. 
 
Deze verplichting geldt niet voor het personeel van de administratieve structuur op de locatie. 
 
Personeelsleden worden niet toegelaten als zij hun werkkleding niet aanhebben, als hij hun 
dienstkaart en onderscheidingsteken niet dragen of als zij slordig gekleed zijn. 
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De minimaal verplichte uniformen en individuele uitrusting zijn omschreven in het hoofdstuk 
Technische middelen van de bijzondere technische specificaties. De levering, het onderhoud 
en de vervanging ervan zijn ten laste van de CONTRACTANT. 

5.3 Collectieve uitrusting 
De collectieve apparatuur en uitrusting van de operationele structuur staan beschreven in de 
bijzondere technische specificaties. Zij worden ter beschikking gesteld door het Europees 
Parlement, tenzij anders vermeld. 
 

De apparatuur en uitrusting van de administratieve structuur worden ter beschikking gesteld 
door de CONTRACTANT, tenzij anders vermeld. 

5.4 Ter beschikking gestelde lokalen 
De bepalingen betreffende de terbeschikkingstelling van lokalen en het gebruik ervan door het 
personeel van de CONTRACTANT worden vastgesteld in de notulen van de eerste 
vergadering tussen de vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de 
CONTRACTANT na de ondertekening van het raamcontract. Deze lokalen mogen enkel 
worden gebruikt voor de uitvoering van deze opdracht. 
 
Als de CONTRACTANT dat nuttig vindt, kan hij de vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement op zijn kosten om extra voorzieningen vragen. Alvorens de werkzaamheden 
beginnen, moeten de betreffende projecten, met een beschrijving van de voorzieningen, 
schriftelijk door het Parlement worden goedgekeurd. 
De vertegenwoordiger van het Europees Parlement heeft het recht deze lokalen te betreden 
en heeft de mogelijkheid om ze voor andere lokalen te ruilen, mits die gelijkwaardig zijn en 
aan de regelgeving voldoen. 
 
Het Europees Parlement verbindt zich ertoe de lokalen in kwestie te onderhouden, wat 
betekent dat de lokalen, vloeren, muren en plafonds worden schoongemaakt.  
De CONTRACTANT neemt de verantwoordelijkheid op zich voor alle lokalen die hem ter 
beschikking worden gesteld, met name indien zijn personeelsleden er rommel achterlaten of 
schade aanrichten.  
 
Er wordt een contradictoire inventaris opgemaakt wanneer de lokalen ter beschikking worden 
gesteld en wanneer zij worden teruggegeven. Het Parlement behoudt zich het recht voor de 
CONTRACTANT de kosten van eventuele herstellingen in de lokalen in rekening te brengen 
of deze af te houden van aan de CONTRACTANT verschuldigde bedragen. 

5.5 Goederen die de contractant toebehoren 
De CONTRACTANT kan, met toestemming van de vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement en onder de door de partijen overeen te komen voorwaarden, vast of mobiel 
materiaal kopen om zijn personeelsleden die op de locatie werken, te helpen hun taken uit te 
voeren. 
Na afloop van de opdracht of in geval van voortijdige opzegging worden de vaste installaties 
en het door de CONTRACTANT betaalde materiaal door de CONTRACTANT en op zijn 
kosten gedemonteerd en verwijderd. 

5.6 Goederen en materiaal die het Europees Parlement toebehoren 
De CONTRACTANT is verantwoordelijk voor de bewaring, het onderhoud en het gebruik van 
alle materiaal en voorwerpen die hem worden toevertrouwd vanaf het moment dat deze 
daadwerkelijk in zijn bezit zijn gekomen. Hij kan er alleen voor de doeleinden van deze 
opdracht over beschikken en zorgt voor de follow-up en het beheer ervan.  
 
Deze goederen moeten in goede staat worden gehouden en worden regelmatig 
gecontroleerd; zij moeten in overeenstemming met de geldende veiligheidsregels blijven of 
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worden gebracht. Het eerstelijnsonderhoud of eerstelijnsherstellingen van deze goederen 
komen uitsluitend voor rekening van de CONTRACTANT. 
 
In geval van verlies, diefstal of beschadiging als gevolg van een verkeerd gebruik van deze 
uitrusting brengt de CONTRACTANT het Europees Parlement onmiddellijk op de hoogte van 
de ontbrekende exemplaren en neemt hij de kosten van reparatie of vervanging van het niet 
langer bruikbare materiaal voor zijn rekening. 
 
Indien hij materiaal of een voorwerp om welke reden ook niet kan teruggeven, beslist de 
vertegenwoordiger van het Europees Parlement of hij het moet vervangen door een 
functioneel soortgelijk materiaal of voorwerp, dan wel het betreffende materiaal of voorwerp 
moet vergoeden. 

5.7 Sleutels en toegangspasjes 
In voorkomend geval geeft het Europees Parlement de CONTRACTANT voldoende sleutels 
of pasjes om hem toegang te verlenen tot de lokalen. 
 
De CONTRACTANT neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik dat zijn 
personeel van de sleutels of pasjes maakt. In geval van verlies of diefstal brengt de 
CONTRACTANT het Europees Parlement onmiddellijk op de hoogte van de ontbrekende 
exemplaren. Wat sleutels en lopers betreft, zorgt de CONTRACTANT er op zijn kosten voor 
dat de sloten die met de betreffende loper kunnen worden opengemaakt, worden vervangen. 

6 DOCUMENTEN 

De documenten die in het kader van deze opdracht worden gebruikt, ongeacht of zij door de 
CONTRACTANT worden opgesteld of hem in het kader van zijn werkzaamheden worden 
toevertrouwd, mogen niet door derden worden ingezien zonder voorafgaande toestemming 
van de vertegenwoordiger van het Europees Parlement.  
 
Alle documentatie betreffende deze opdracht is en blijft integraal eigendom van het Europees 
Parlement. Na afloop van de opdracht moet de CONTRACTANT de vertegenwoordiger van 
het Europees Parlement de volledige documentatie teruggeven die hij in het kader van de 
opdracht heeft opgesteld of ontvangen. 

 

De CONTRACTANT erkent dat de morele rechten en vermogensrechten die verbonden zijn 
aan de documentatie die hij in het kader van deze opdracht heeft opgesteld, volledig aan het 
Europees Parlement toekomen en dat alleen het Europees Parlement er de intellectuele 
eigendom over heeft.  

6.1 Op te stellen documenten 
In het algemeen moet de CONTRACTANT de vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement elk document of elke informatie verstrekken die deze nodig acht voor de controle of 
de follow-up van de prestaties. 
 
De documenten die in het kader van deze opdracht moeten worden verstrekt, zijn 
omschreven in het hoofdstuk Documenten van de bijzondere technische specificaties. De 
CONTRACTANT kan zich niet op deze lijst van documenten beroepen om te weigeren een 
ander document op te stellen of om aanspraak te maken op enige toegevoegde waarde of 
vergoeding. 
 
Als de vorm en de structuur van de documenten eenmaal door de vertegenwoordiger van het 
Europees Parlement zijn vastgesteld en goedgekeurd, moet elke wijziging van de vorm en de 
structuur van de documenten opnieuw door de vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement worden goedgekeurd, waarna de bijzondere technische specificaties worden 
geactualiseerd. 
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Het Europees Parlement moet deze documenten op elk moment kunnen inzien, ongeacht of 
ze occasioneel dan wel doorlopend door de CONTRACTANT worden verstrekt. 
 
Alle documentatie betreffende deze opdracht (zie de bijzondere technische specificaties) 
wordt op de locatie bewaard. Het is aan de CONTRACTANT om deze documentatie te 
archiveren en dit archief te beheren. 

 

7 UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

De uitvoering van deze opdracht omvat de volgende opeenvolgende fasen: 
 

• Installatie van de CONTRACTANT 

• Overneming van de locatie 

• Start van de exploitatie 

• Uitvoering van het voorwerp van de opdracht 

• Einde van de opdracht – Overdracht van de documentatie, goederen en lokalen 
 

7.1 Installatie van de contractant 
Zodra het contract getekend is, kan de CONTRACTANT beginnen met de eerste fase van de 
uitvoering van de opdracht, namelijk de installatie van de nodige middelen, de instelling van 
de nodige procedures en de opstelling van de nodige documenten om de opdracht te kunnen 
uitvoeren.  
 
Daartoe detacheert de CONTRACTANT op de locatie voltijds het nodige administratieve en 
operationele personeel om: 

 

• de locatie grondig te leren kennen; 

• de installatie van de hier omschreven middelen voor te bereiden; 

• de laatste hand te leggen aan de eerste versie van de toe te passen methoden en 
procedures; 

• de nodige exploitatiedocumenten op te stellen of aan te vullen; 

• de instrumenten voor het beheer van de locatie te installeren; 

• in samenspraak tussen de partijen tijdens de laatste weken een contradictoire 
inventaris opstellen. 

  

Hij doet al het nodige opdat het Europees Parlement zijn personeel toegang geeft tot de 
gebouwen, de verscheidene documenten en de installaties waarop de opdracht betrekking 
heeft. 
 
Hij neemt alle nodige voorzorgen om de exploitatie van de locatie en de uitvoering van het 
lopende contract niet te belemmeren. 

7.2 Overneming van de locatie 
Op de vastgestelde datum voor de overneming van de locatie (15 juli om middernacht) wordt 
de CONTRACTANT geacht zijn taken perfect te kennen en over de nodige middelen te 
beschikken om deze te kunnen uitvoeren. 
 
Met ingang van deze datum gaat de exploitatie van start, vallen alle taken waarop deze 
opdracht betrekking heeft, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de CONTRACTANT 
en zijn de bepalingen van deze opdracht volledig op hem van toepassing. 
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7.3 Start van de exploitatie 
De startperiode van de exploitatie duurt een maand en gaat in op de datum waarop de locatie 
wordt overgenomen. 
 
Gedurende deze periode heeft het personeel van de CONTRACTANT tot taak om: 

 

• alle hier vermelde personele en technische middelen te installeren;  

• alle methoden, procedures en instructies met betrekking tot de prestaties waarop deze 
opdracht betrekking heeft, in te stellen en toe te passen; 

 

7.3.1 Ter beschikking gestelde documentatie 

Vanaf de datum waarop de opdracht van start gaat, krijgt de CONTRACTANT toegang tot de 
documenten die hij strikt voor zijn taken nodig heeft. Deze documentatie blijft eigendom van 
het Europees Parlement en mag door de CONTRACTANT uitsluitend voor de uitvoering van 
deze opdracht worden gebruikt. 
 

7.3.2 Staat van de aan de CONTRACTANT toevertrouwde goederen 

Er wordt op contradictoire wijze een volledige inventaris opgemaakt van de goederen, het 
materiaal en de specifieke instrumenten die het Europees Parlement de CONTRACTANT ter 
beschikking stelt, zodra deze worden overgedragen. 
 
Deze inventaris bevat alle nodige elementen om de betreffende elementen te identificeren en 
de staat ervan vast te stellen, en wordt vervolgens door de CONTRACTANT bijgehouden. 
 
Dit document wordt omschreven in de bijzondere technische specificaties. 
 

7.3.3 Vergoeding van de periode waarin de exploitatie van start gaat 

De kosten van de middelen die de CONTRACTANT inzet om de exploitatie van start te laten 
gaan, zijn volledig voor zijn rekening. Hij kan hiervoor geen aanspraak maken op een 
vergoeding.  

 

7.4 Exploitatie 

 
7.4.1 Documenten 

De documenten die in het kader van deze opdracht moeten worden verstrekt, worden door de 
CONTRACTANT ingediend met de frequentie en op de data die zijn vastgesteld in het 
hoofdstuk Documenten van de bijzondere technische specificaties. 

 

7.4.2 Vergaderingen 

De notulen van de vergaderingen tussen de vertegenwoordiger van het Europees Parlement 
en de CONTRACTANT worden opgesteld door de CONTRACTANT. Zij moeten binnen drie 
dagen na de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vertegenwoordiger van 
het Europees Parlement. 

 

7.4.2.1 Periodieke vergaderingen 

De CONTRACTANT en het Europees Parlement moeten de ondersteunende documenten en 
de documenten voor de periodieke vergaderingen tijdig uitwisselen om er kennis van te 
kunnen nemen en ze zo nodig te analyseren. 
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Jaarlijkse preventie 
Deze vergadering betreft de goedkeuring van het jaarlijkse preventieplan dat de 
CONTRACTANT moet opstellen. 
Zij vindt uiterlijk in de laatste maand van het jaar waarvoor het jaarlijks preventieplan wordt 
opgesteld, plaats. In het eerste jaar van de opdracht vindt zij plaats tijdens de periode waarin 

de exploitatie van start gaat. 
 

Het ondersteunend document is het jaarlijks preventieplan. 

 
 

Jaarlijkse activiteiten 
Op deze vergadering wordt jaarlijks de balans opgemaakt van de exploitatie van de locatie, de 
naleving van de regelgeving en het bijhouden van de laatste technologische vernieuwingen. 

 
Deze vergadering wordt gehouden in de maand na de verlenging of de beëindiging van de 
opdracht. 

 
Het ondersteunend document is het jaarlijks activiteitenverslag. 

 
Maandelijkse activiteiten 
Deze vergadering gaat over de exploitatie en de activiteiten tijdens de vorige maand. Naast 
de statistische elementen en de controle van de prestaties worden de voornaamste 
ontwikkelingen geanalyseerd en besproken. 

 
Deze vergadering vindt plaats in de eerste week na het einde van de betreffende maand. 

 
De ondersteunende documenten zijn: 

 

• het maandelijks activiteitenverslag 

• het maandelijks aanwezigheidsoverzicht 

• de maandelijkse activiteiten- en aanwezigheidsprognose 
 

Wekelijkse activiteiten 
Deze vergadering gaat over de exploitatie en de activiteiten tijdens de vorige week, de 
lopende week en de daarop volgende week. Naast de statistische elementen en de controle 
van de prestaties worden de voornaamste ontwikkelingen geanalyseerd en besproken. 

 
Deze vergadering vindt plaats op de eerste werkdag van de week na de week waarop ze 
betrekking heeft. 

 

De vergaderstukken zijn: 
 

• het wekelijks activiteitenverslag 

• de wekelijkse activiteiten- en aanwezigheidsprognose 

• het wekelijks aanwezigheidsoverzicht 
 

 

7.4.2.2 Occasionele vergaderingen 

Naast bovengenoemde periodieke vergaderingen komen de CONTRACTANT en de 
vertegenwoordiger van het Europees Parlement zo vaak samen als nodig is. Deze 
vergaderingen worden in onderling overleg belegd of zo niet opgelegd door de 
vertegenwoordiger van het Europees Parlement. 
 
De CONTRACTANT kan zich niet op zijn werkdruk beroepen om zich te onttrekken aan zijn 
verplichting om deel te nemen aan vergaderingen waarvoor hij wordt uitgenodigd. 
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7.5 Einde van de opdracht 

7.5.1 Inventaris 

Aan het einde van de opdracht maken de CONTRACTANT, de nieuwe CONTRACTANT en 
de vertegenwoordiger van het Europees Parlement een contradictoire inventaris op. Het 
Europees Parlement kan ervoor kiezen daar een derde bij te betrekken. 
 
De inventaris omvat de lokalen die in het kader van deze opdracht ter beschikking zijn 
gesteld, de terugbezorgde documentatie en de goederen of het materiaal die aan de 
CONTRACTANT zijn toevertrouwd. 
 
Nadat de inventaris is opgemaakt, wordt op contradictoire wijze een inventarisverslag bij 
vertrek opgesteld. Dit verslag bevat voor elke vastgestelde bijzonderheid of anomalie: 

 

• de omschrijving van het goed, 

• de beschrijving van de anomalie of de daadwerkelijke staat, 

• de gevolgen voor het functioneren van het goed, 

• een objectieve beoordeling van de ernst, 

• de vaststelling of de CONTRACTANT al dan niet aansprakelijk is, 

• een financiële raming van de kosten om het goed weer in zijn normale staat te 
herstellen, 

• enz.  
 

In geval van onenigheid over de gedane vaststellingen wordt in onderlinge overeenstemming 
of, bij gebreke daarvan, door de bevoegde rechter op initiatief van de meest gerede partij, een 
deskundige aangewezen. De partijen verbinden zich ertoe de conclusies van de deskundige 
te accepteren. De deskundige moet zijn conclusies binnen een maand indienen. 
 
Na verstrijking van deze termijn kan op dezelfde wijze als hierboven een andere deskundige 
worden aangewezen. Diens conclusies worden zonder voorbehoud door de partijen 
geaccepteerd. 
 
De uit de conclusies van het verslag van het inventarisverslag bij vertrek voortvloeiende 
financiële kosten voor het herstellen of vervangen van goederen als gevolg van een 
tekortkoming van de CONTRACTANT ten aanzien van zijn verplichtingen in het kader van 
deze opdracht, worden afgehouden van de te betalen facturen of de uitvoeringsgarantie. 

 
 

7.5.2 Toevertrouwde goederen 

De CONTRACTANT verbindt zich ertoe de vertegenwoordiger van het Europees Parlement 
de goederen terug te bezorgen die hem zijn toevertrouwd of die het Europees Parlement in 
het kader van deze opdracht heeft aangekocht. 
De lijst van deze goederen omvat onder meer: 

 

• de hardware en software, 

• de in het kader van de exploitatie toevertrouwde goederen, 

• het specifieke onderhoudsmaterieel, 

• en in het algemeen alle toevertrouwde en als dusdanig gevolgde of tegen 
ontvangstbewijs afgegeven goederen. 

 

Goederen die na afloop van de opdracht niet worden terugbezorgd, worden financieel 
gewaardeerd op basis van de vervangingswaarde. 
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7.5.3 Technische documentatie en exploitatiedocumenten 

Alle documenten die in het kader van deze opdracht door de partijen worden opgesteld of aan 
de exploitant worden verstrekt, blijven eigendom van het Europees Parlement en worden als 
dusdanig na afloop van de opdracht aan het Parlement terugbezorgd. 
 
Deze documentatie omvat onder meer: 

 

• de documenten die tijdens de opdracht zijn opgesteld, 

• de documenten die de exploitant in het kader van deze opdracht worden verstrekt, 

• de databases die door de gebruikte tools worden gecreëerd, 

• de technische documentatie of exploitatiedocumenten, 

• ... 
 

Als de documentatie of een deel daarvan na afloop van de opdracht niet wordt terugbezorgd, 
worden de kosten daarvan aangerekend op basis van hetzij de boetes die tijdens de opdracht 
zouden zijn toegepast, hetzij, indien het gaat om documenten die noodzakelijk zijn voor het 
onderhoud en de exploitatie van goederen, de daadwerkelijke kosten voor het opnieuw 
opstellen van de documenten. 

 
 

7.5.4 Bijstand aan de nieuwe exploitant 

Tijdens de periode waarin de nieuwe exploitant zich installeert, verbindt de CONTRACTANT 
zich ertoe met de nieuwe exploitant samen te werken om een vlotte overgang mogelijk te 
maken. 
 
Het Europees Parlement geeft de nieuwe CONTRACTANT inzage in alle documenten, 
plannen en procedures betreffende de opdracht.  

 


