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1 BESCHRIJVING VAN DE LOCATIE 
 

Het Europees Parlement betrekt in Brussel momenteel 17 gebouwen (waarvan één 
in aanbouw), respectievelijk geheten Altiero Spinelli (ASP), Atrium 1 & 2 (ATR), 
Informatiebureau van het EP in België (BQL), , József Antall (JAN), Montoyer 63 
(MON), Montoyer 75 (MOY), Montoyer-Science (MTS), Montoyer 70 (MTY), 
Paul-Henri Spaak (PHS), de Meeûssquare (SQM), Remard (RMD), Trier 1 (TRI), 
Wayenberg (WAY), Willy Brandt (WIB), Wiertz (WIE), Huis van de Europese 
geschiedenis (MHE- vanaf 2016), Wilfried Martens (WIM – vanaf 2016). 
De gebouwen PHS, JAN, WIB, ATR en RMD zijn met het ASP-gebouw verbonden 
door voetgangersbruggen. 
Het WIE-gebouw zou binnenkort ook met het ASP-gebouw verbonden moeten zijn. 
 
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 
de nieuwe gebouwen moeten voldoen, betrekt het Europees Parlement in Brussel 
lage, middelhoge en hoge gebouwen. 

1.1 Beschrijving van het ASP-gebouw 

• Gebouw voor gemengd gebruik: kantoren, conferentiezalen, kantines, 
winkels, technische ruimten, zones E, F, G en H 

• Bruto-oppervlakte: 286 038 m² 

• Verdiepingen: 5 ondergrondse, 16 bovengrondse en 1 technische 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 2 117 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: 20 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 19 

• Aantal technische ruimten: 765 

• Aantal permanente gebruikers: 2 139 

• Parkeerruimte: 70 162 m² 

1.2 Beschrijving van het ATR-gebouw 

• Gebouw met kantoren en vergaderzalen, technische ruimten, zones K 
en L 

• Bruto-oppervlakte: 33 278 m² 

• Verdiepingen: 3 ondergrondse, 12 bovengrondse en 1 technische 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 658 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 1 

• Aantal technische ruimten: 64 

• Aantal permanente gebruikers: 525 

• Parkeerruimte: 2 907 m² (gebruikt als opslagruimte) 

1.3 Beschrijving van het BQL-gebouw 

• Door het Informatiebureau van het EP in België gebruikt gebouw, 
zone N 

• Bruto-oppervlakte: 1 877 m² 

• Verdiepingen: 3 bovengrondse en 1 technische 
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• Categorie van het gebouw: middelhoog 

• Aantal kantoren: 10 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 1 

• Aantal technische ruimten: 8 

• Aantal permanente gebruikers: 12 

• Parkeerruimte: / 

1.4 Beschrijving van het JAN-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 38 166 m² 

• Verdiepingen: 3 ondergrondse, 8 bovengrondse en 1 technische 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 45 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: 5 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 1 

• Aantal technische ruimten: 142 

• Aantal permanente gebruikers: 53 

• Parkeerruimte: 1 270 m² 

1.5 Beschrijving van het MHE-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 6 616 m² 

• Verdiepingen: 1 ondergrondse en 4 bovengrondse 

• Categorie van het gebouw: middelhoog 

• Aantal kantoren: 77 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: 2 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: / 

• Aantal technische ruimten: 1 

• Aantal permanente gebruikers: / 

• Parkeerruimte: / 

1.6 Beschrijving van het MON-gebouw 

• Gebouw met kantoren, vergaderzalen en technische ruimten 

• Bruto-oppervlakte: 9 801 m² 

• Verdiepingen: 2 ondergrondse en 9 bovengrondse 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 134 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 1 

• Aantal technische ruimten: 13 

• Aantal permanente gebruikers: 141 

• Parkeerruimte: 1 754 m² 

1.7 Beschrijving van het MOY-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 12 425 m² 

• Verdiepingen: 2 ondergrondse en 8 bovengrondse 

• Categorie van het gebouw: middelhoog 

• Aantal kantoren: 205 
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• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 1 

• Aantal technische ruimten: 26 

• Aantal permanente gebruikers: 297 

• Parkeerruimte: 3 247 m² 

1.8 Beschrijving van het MTS-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 6 869 m² 

• Verdiepingen: 2 ondergrondse en 8 bovengrondse 

• Categorie van het gebouw: middelhoog 

• Aantal kantoren: 133 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 3 

• Aantal technische ruimten: 14 

• Aantal permanente gebruikers: 10 

• Parkeerruimte: 920 m² 

1.9 Beschrijving van het MTY-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 5 746 m² 

• Verdiepingen: 3 ondergrondse en 9 bovengrondse 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 102 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 1 

• Aantal technische ruimten: 13 

• Aantal permanente gebruikers: 124 

• Parkeerruimte: 1 364 m² 

1.10 Beschrijving van het PHS-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 84 153 m² 

• Verdiepingen: 2 ondergrondse, 13 bovengrondse en 2 technische 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 630 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: 16 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 10 

• Aantal technische ruimten: 278 

• Aantal permanente gebruikers: 770 

• Parkeerruimte: 1 257 m² 

1.11 Beschrijving van het RMD-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 8 492 m² 

• Verdiepingen: 2 ondergrondse, 8 bovengrondse en 1 technische 

• Categorie van het gebouw: middelhoog 

• Aantal kantoren: 125 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 7 

• Aantal technische ruimten: 15 
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• Aantal permanente gebruikers: 142 

• Parkeerruimte: 1 941 m² 

1.12 Beschrijving van het SQM-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 55 545 m² 

• Verdiepingen: 2,5 ondergrondse en 12 bovengrondse 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 864 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 42 

• Aantal technische ruimten: 170 

• Aantal permanente gebruikers: 1 023 

• Parkeerruimte: 12 120 m² 

1.13 Beschrijving van het WIM-gebouw (in aanbouw) 

• Bruto-oppervlakte: 41 604 m² 

• Verdiepingen: 3 ondergrondse, 13 bovengrondse en 1 technische 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 1 108 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: / 

• Aantal technische ruimten: 17 

• Aantal permanente gebruikers: / 

• Parkeerruimte: 2 277 m² 

1.14 Beschrijving van het TRI-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 9 710 m² 

• Verdiepingen: 2 ondergrondse, 10 bovengrondse en 1 technische 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 144 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 2 

• Aantal technische ruimten: 34 

• Aantal permanente gebruikers: 214 

• Parkeerruimte: 1 389 m² 

1.15 Beschrijving van het WAY-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 4 242 m² 

• Verdiepingen: 1 ondergrondse en 4 bovengrondse 

• Categorie van het gebouw: middelhoog 

• Aantal kantoren: 9 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 1 

• Aantal technische ruimten: 9 

• Aantal permanente gebruikers: 7 

• Parkeerruimte: 435 m² 
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1.16 Beschrijving van het WIB-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 35 974 m² 

• Verdiepingen: 3 ondergrondse, 9 bovengrondse en 1 technische 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 353 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines: 11 

• Aantal technische ruimten: 181 

• Aantal permanente gebruikers: 423 

• Parkeerruimte: 6 795 m² 

1.17 Beschrijving van het WIE-gebouw 

• Bruto-oppervlakte: 18 073 m² 

• Verdiepingen: 3 ondergrondse en 10 bovengrondse 

• Categorie van het gebouw: hoog 

• Aantal kantoren: 318 

• Aantal vergaderzalen met tolkencabines: / 

• Aantal vergader- of videoconferentiezalen zonder tolkencabines:3 

• Aantal technische ruimten:72 

• Aantal permanente gebruikers: 332 

• Parkeerruimte: 5 771 m² 
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2 PERSONELE MIDDELEN 

2.1 Kwalificatie van het personeel 

 

De personeelsorganisatie ter plaatse bestaat uit een administratieve structuur en 
een operationele structuur. 
 
Alle hieronder beschreven betrekkingen worden ingevuld door personeel dat 
voltijds op de locatie aanwezig is en uitsluitend voor de onder deze opdracht 
vallende taken wordt ingezet. 

2.1.1 Administratieve structuur 

Deze omvat de locatieverantwoordelijke, die belast is met de leiding, het beheer 
en de contractuele en administratieve follow-up van de locatie en alle logistieke 
en planningstaken. 
 
Afhankelijk van de veiligheidssituatie behoudt het Europees Parlement zich het 
recht voor te verlangen dat de locatieverantwoordelijke, het diensthoofd en de 
teamleiders over een veiligheidsmachtiging van het niveau EU SECRET 
beschikken, afgegeven door een nationale veiligheidsinstantie. 

 
De locatieverantwoordelijke geeft daadwerkelijk leiding aan het personeel van de 
contractant ter plaatse en draagt de contractuele verantwoordelijkheid voor de 
opdracht. Hij is de vertegenwoordiger van de contractant in het kader van de 
opdracht en treedt namens hem op in het kader van diens betrekkingen met de 
vertegenwoordiger van het Parlement. 
 
De locatieverantwoordelijke is alle werkdagen van 8.30 tot 17.45 uur aanwezig in 
het Europees Parlement, behalve op vrijdagen die niet voorafgaan aan een 
zitting van het Parlement in Straatsburg, in welk geval hij aanwezig moet zijn van 
8.30 tot 13.30 uur. 
 
De contractant wijst een contactpersoon aan voor noodgevallen tijdens zijn 
afwezigheid of buiten de normale diensturen. 
 

Vereist profiel 
 
- Ofwel beschikken over een nationaal/Europees middelbareschooldiploma 

algemeen, technisch of beroepsonderwijs dat toegang verleent tot het 
hoger onderwijs, en minstens 5 jaar ervaring hebben in een soortgelijke 
functie, waarbij een team van minstens 20 personen is aangestuurd; 

 
- ofwel beschikken over een diploma lager middelbaar onderwijs of 

gelijkwaardig en minstens 10 jaar beroepservaring hebben in een 
soortgelijke functie, waarbij een team van minstens 20 personen is 
aangestuurd; 
 

- in staat zijn: 
 

• de in dit bestek verlangde werkzaamheden te plannen, structureren 
en organiseren; 

• een team te motiveren en te leiden; 

• in een internationale context en in complexe situaties te werken; 

• mogelijke problemen te onderkennen en aan te pakken; 
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• de opleiding en ontwikkeling van het personeel aan te moedigen; 

• deel te nemen aan met name de coördinatievergaderingen met de 
afdeling Brandpreventie en de afdeling Veiligheid en Beveiliging 
Brussel, en de verslagen daarvan op te stellen; 

 
- kennis hebben van de kantoorautomatiseringsomgeving MS Windows en 

Autocad; 
- kennis hebben van het Frans op niveau C2 en van het Engels op 

niveau A2; 
- een grondige kennis hebben van de regelgeving inzake de onder deze 

opdracht vallende taken. 
 

2.1.2 Operationele structuur 

De operationele structuur omvat al het personeel dat belast is met de 
uitvoering van taken in verband met het beheer van de locatie. 
 
De taken van de operationele structuur worden hieronder per gebied en per 
categorie beschreven. Deze lijst is niet uitputtend. Tot de plichten van de 
contractant behoren in ieder geval minstens de taken die zijn opgesomd in 
het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen. 
 

2.1.2.1 Gebied 1 

 

2.1.2.1.1 Algemene bepalingen 

 

De onderstaande vereisten gelden voor al het personeel dat tot de 
operationele structuur behoort: 

 
- 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 hebben van het Frans op niveau C2 en van het Engels op 

niveau A2, 
- voldoende basiscomputerkennis bezitten om elektronisch instructies te 

kunnen ontvangen en duidelijke, nauwkeurige en beknopte berichten te 
kunnen opstellen en vervolgens doorsturen, 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. 
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2.1.2.1.2 Diensthoofden 

 

Het diensthoofd organiseert en beheert de brandweerdienst van de 
contractant. Hij is de technisch adviseur van de afdeling Brandpreventie in 
Brussel. Hij heeft tot taak: 
 
- de brandveiligheidsdienst van de contractant te managen en te beheren, 
- de afdeling Brandpreventie in Brussel te adviseren, 
- de beveiligings- en toegankelijkheidscommissies te begeleiden, 
- de verplichtingen op het vlak van de controle en het onderhoud van de 

technische brandbeveiligingsinstallaties na te komen, 
- het veiligheidsregister bij te houden onder het gezag van de 

vertegenwoordiger van het Parlement, 
- de verslagen over de brandveiligheid op de locatie en over de activiteiten 

van de operationele structuur op te stellen, te valideren en door te sturen, 
- ontruimingen en de opvang en begeleiding van de hulpdiensten van de 

overheid in goede banen te leiden, 
- de opleiding en paraatheid van zijn teams in de gaten te houden, 
- veiligheidsnota's met betrekking tot specifieke inrichtingen, 

werkzaamheden en in de gebouwen georganiseerde evenementen op te 
stellen. 

 
Minimaal vereist profiel 
 

- 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 middelbaar onderwijs, 
- in het bezit zijn van een attest van ten minste vier jaar ervaring 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. 
 

De contractant zorgt ervoor dat het diensthoofd wordt voorzien van een 
draagbare telefoon, zodat de vertegenwoordiger van het Parlement hem 
tijdens en buiten de normale werktijden kan bereiken. 
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2.1.2.1.3 Teamleider 

De teamleider heeft tot taak de veiligheid van personen en de 
brandbeveiliging van goederen te waarborgen door het hem toevertrouwde 
team aan te sturen. 
 
Minimaal vereist profiel 
 
- 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, 
- kennis hebben van kantoorsoftware, 
- verslagen kunnen opstellen, 
- de indeling van het gebouw en de brandbestrijdingssystemen ervan 

binnen drie maanden na indiensttreding helemaal onder de knie weten te 
krijgen, in het kader van de uitvoering van de interventie- en 
evacuatietaken, 

- bij brand de interventie van de teamleden voor eerste interventie kunnen 
leiden, 

- alle taken van de teamleden voor tweede interventie, de 
evacuatiestewards en de operators voor zijn rekening kunnen nemen. 

 

2.1.2.1.4 Brandveiligheidsbeambten 

De brandveiligheidsbeambte heeft tot taak de veiligheid van personen en de 
brandbeveiliging van goederen te waarborgen en met name: 
 

- controleronden te lopen, 
- de preventietaken te vervullen, 
- hulpverzoeken te behandelen, 
- te waarschuwen en alarm te slaan, 
- hulp te verlenen, 
- de hulpmiddelen in te zetten. 

 
 In dit verband kan de brandveiligheidsbeambte worden ingeschakeld voor de 

meldkamer. Daarvoor moet hij een specifieke opleiding gevolgd hebben die 
hem in staat stelt de ter beschikking gestelde instrumenten en middelen te 
gebruiken. 

 

Minimaal vereist profiel 
 

- 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. 
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2.1.2.2 Gebied 2 

2.1.2.2.1 Taken 

Het buitenbewakingspersoneel heeft als belangrijkste taken: 

 

• de statische buitenbewaking van bepaalde gebouwen en de 
toegangen ervan, 

• (specifieke) controleronden buiten de gebouwen, zowel overdag als 
's nachts, op werkdagen, feestdagen, zaterdagen en zondagen, 

• de bewaking van de veiligheidszone zoals vastgelegd in een 
ministerieel besluit (de zogenaamde Beveiligingsovereenkomst van 
Brussel) en tijdens besprekingen op gemeentelijk niveau, 

• eventuele bijstandsverlening aan het personeel van het Europees 
Parlement bij officiële bezoeken en/of bijzondere evenementen, 

• interventies bij allerlei incidenten, 

• het digitaal opstellen van gedetailleerde en uitvoerige 
bewakingsverslagen, met name aan de hand van de daarvoor 
bestemde software van het Europees Parlement. 

2.1.2.2.2 Teamleider  

Minimaal vereist profiel 
 

- 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 op 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 ten minste drie jaar ervaring 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 in de regelgeving voorgeschreven bijscholingen gevolgd hebben om de 
continue uitoefening van het beroep mogelijk te maken. 

2.1.2.2.3 Beambte buitenbewaking 

Minimaal vereist profiel 

 

- 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 op 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, 
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- 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. 

 

2.2 Organisatie ter plaatse 

2.2.1 Administratieve structuur 

 

De hieronder vermelde samenstelling gaat uit van een voltijdse betrekking op de 
locatie en komt neer op de minimaal vereiste bezetting. Het staat de contractant 
vrij meer personeel voor de administratieve structuur in te zetten indien hij dat 
nodig acht. 

2.2.1.1 Beschrijving van de organisatie 

De administratieve structuur bestaat uit een locatieverantwoordelijke. 
 

Deze bezetting komt neer op de minimale organisatiestructuur die de 
CONTRACTANT in het kader van deze opdracht moet opzetten en 
voortdurend moet aanhouden. 
Dit personeel wordt uitsluitend voor de locatie ingezet en wel voltijds. 
 
Wanneer de locatieverantwoordelijke met vakantie is, neemt een door de 
contractant gedetacheerde persoon zijn functies ter plaatse waar. 

2.2.1.2 Aanwezigheidstijden 

De locatieverantwoordelijke is alle werkdagen van 8.30 tot 17.45 uur 
aanwezig in het Europees Parlement, behalve op vrijdagen die niet 
voorafgaan aan een zitting van het Parlement in Straatsburg, in welk geval hij 
aanwezig moet zijn van 8.30 tot 13.30 uur. 

2.2.2 Operationele structuur 

2.2.2.1 Gebied 1 

De operationele structuur berust op hiërarchisch geregelde functies en ziet er 
als volgt uit: 
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De operationele structuur staat onder het gezag van het diensthoofd en is 
opgesplitst in teams. 
Momenteel bestaat deze structuur uit: 

- drie teams wanneer de gebouwen in gebruik zijn, plus een team 
tijdens de plenaire vergaderingen; 

- twee teams wanneer de gebouwen niet in gebruik zijn. 
Deze drie teams (plus een team op zittingsdagen - zie punt hieronder) staan 
elk onder het gezag van een teamleider. 

 
 

2.2.2.1.1 Aan te houden personeelsbezetting 

De onderstaande cijfers zijn indicatief. Ze kunnen worden aangepast, 
afhankelijk van de regelgevingsvereisten en de werkzaamheden van de 
instelling. 
In ieder geval moeten de uren worden gepresteerd die vermeld staan op de 
bestelbonnen die het Europees Parlement zal uitschrijven. 

 

WANNEER DE GEBOUWEN IN GEBRUIK ZIJN 
 
 Diensthoofd 1 
 Teamleiders 3 
 Brandveiligheidsbeambten 6 
 Brandveiligheidsbeambten meldkamer 2 
 
WANNEER DE GEBOUWEN NIET IN GEBRUIK ZIJN 
 
 Diensthoofd 0 
 Teamleiders 2 
 Brandveiligheidsbeambten 4 
 Brandveiligheidsbeambte meldkamer 1 
 
TIJDENS MINIVERGADERPERIODEN 
 Diensthoofd 1 
 Teamleiders 3 
 Brandveiligheidsbeambten 6 + 4 

  (woensdag van 13.00 tot 24.00 uur) 
 Brandveiligheidsbeambten meldkamer 2 
 

Opgemerkt zij dat er verschillende malen per jaar uitzonderlijke evenementen 
worden georganiseerd, zoals de Open Dag. Op dergelijke dagen moet het 
voltallige personeel worden ingezet, eventueel met extra versterking. 
 

2.2.2.2 Gebied 2 

 
De teamleider neemt onder het gezag van de locatieverantwoordelijke deel 
aan de diensten van de beambten die belast zijn met de buitenbewaking en 
de controleronden buiten. Hij heeft echter de bevoegdheid de taken tussen de 
beambten te verdelen, hun werkzaamheden en verslagen te controleren en 
de continuïteit van de dienst te organiseren wanneer de 
locatieverantwoordelijke afwezig is. 
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De personeelsbezetting ziet er als volgt uit, om een idee te geven en onder 
voorbehoud van wijzigingen naargelang de omstandigheden, georganiseerde 
evenementen of de risicobeoordeling: 

o Elke kalenderdag (7 dagen per week): 1 teamleider en 
1 beambte de klok rond; 

o Op werkdagen van maandag tot donderdag en op vrijdagen 
die voorafgaan aan een zittingsweek in Straatsburg (met 
inbegrip van de Belgische feestdagen die geen feestdag zijn 
voor de Europese instellingen, zoals 11 november, maar met 
uitsluiting van de feestdagen van de Europese instellingen, 
zoals 9 mei): 2 beambten van 7.00 tot 19.00 uur; 

o Op vrijdagen die niet voorafgaan aan een zittingsweek in 
Straatsburg: 2 beambten van 7.00 tot 14:00 uur. 
 

Opgemerkt zij dat er verschillende malen per jaar uitzonderlijke evenementen 
worden georganiseerd, zoals de Open Dag. Op dergelijke dagen moet het 
voltallige personeel worden ingezet, eventueel met extra versterking. 
 
 

2.3 Extra interventiemedewerkers 

Om de in het bestek bepaalde dienstverlening en de bestelde uurvolumes te 
kunnen garanderen moet de contractant buiten de locatie over een operationele 
reserve beschikken zodat hij beambten die onverwachts uitvallen, meteen kan 
vervangen. 
 
Hij is als enige verantwoordelijk voor het beheer van deze extra 
interventiemedewerkers en kan in geen geval aanvoeren dat hij zich niet aan de 
omvang van de opgedragen dienstverlening kan houden omdat er geen of 
onvoldoende personeel beschikbaar is. 

3 TECHNISCHE MIDDELEN 

3.1 Uitrusting van de operationele structuur 

3.1.1 Individuele uitrusting 

Het Europees Parlement eist van de contractant dat het personeel van de 
operationele structuur (brandveiligheidsbeambten, buitenbewakingsbeambten, 
teamleiders van beide gebieden  en diensthoofden brandveiligheid) kleding 
dragen en voorzien zijn van uitrusting die in overeenstemming zijn met de 
Belgische wetgeving inzake bewakings- en brandbeveiligingswerkzaamheden. 
De contractant ziet erop toe dat de uniformen en uitrusting op passende wijze 
gedragen en naar behoefte onderhouden en vervangen worden zodat het 
personeel altijd onberispelijk gekleed gaat. 

3.1.1.1 Werkkleding van de brandveiligheidsbeambten (gebied 1) 

De beambten worden van voldoende werkkleding voorzien. Deze kleding 
bestaat uit: 

• rood polohemd met witte letters op een zwarte achtergrond (fire 
security); 

• rood sweatshirt met witte letters op een zwarte achtergrond (fire 
security); 

• broek van het type F1 zonder rode zomen, met een reflecterende 
strook onderaan de broek; 
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• brandlaarzen met veters of ritssluitingen; 

• parka met reflecterende stroken rond de borst en op de mouwen en 
rond en onderaan de jas. 

3.1.1.2 Werkkleding van de teamleiders (gebied 1) 

De teamleiders beschikken over precies dezelfde kleding als de beambten 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, met dit verschil dat de teamleiders van de 
brandveiligheidsbeambten een anderskleurige (bijv. grijze) polo of sweatshirt 
dragen zodat ze bij een interventie meteen van hun ondergeschikten te 
onderscheiden zijn. 

3.1.1.3 Werkkleding van de diensthoofden (gebied 1) 

De diensthoofden dragen normaliter precies dezelfde kleding als de 
teamleiders en de brandveiligheidsbeambten, met dit verschil dat zij een 
anderskleurige (bijv. zwarte) polo of sweatshirt dragen zodat ze bij een 
interventie meteen van de brandveiligheidsbeambten en de teamleiders te 
onderscheiden zijn. 
Er wordt echter aanvaard dat de diensthoofden een functiespecifiek uniform 
(hemd en broek) dragen, mits de vertegenwoordiger van het Parlement met 
deze kleding heeft ingestemd. 
Als deze kleding wordt gedragen, moeten alle op de locatie aanwezige 
diensthoofden ze dragen. 

3.1.1.4 Werkkleding van de teamleiders en de beambten 
buitenbewaking (gebied 2) 

De teamleiders en de beambten buitenbewaking worden voorzien van de 
nodige uitrusting voor de uitvoering van hun taken, namelijk aan de 
weersomstandigheden van elk seizoen aangepaste kleding, met inbegrip van 
een muts, handschoenen en veiligheidsschoenen, maar ook een zaklamp 
waarmee ze in het donker dingen kunnen onderscheiden en op een afstand 
van minstens tien meter personen kunnen herkennen. 
 

3.1.1.5 Individuele uitrusting 

Met uitzondering van de beambten buitenbewaking wordt elke beambte 
minstens voorzien van de volgende individuele uitrusting: 
- interventieriem, 
- handschoenhouder/zaklamp, 
- sleutellus, 
- interventiehandschoenen, 
- explosieveilige zaklamp, 
- allesopener. 

3.1.1.6 Identificatie en kentekens 

Behalve de uitdrukkelijk bij de geldende wet- of regelgeving voorgeschreven 
kentekens draagt het veiligheidspersoneel op zijn uniform ook de specifieke 
identificatiebadge van het Europees Parlement, de door het Belgische 
ministerie van Binnenlandse Zaken afgegeven beroepskaart inzake 
bewaking, en een onderscheidend teken waaraan de verschillende in dit 
bestek genoemde functies te herkennen zijn. 
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3.1.2 Collectieve uitrusting 

3.1.2.1 Radiocommunicatiesysteem 

Het radiocommunicatiesysteem wordt aan de contractant ter beschikking 
gesteld door het Europees Parlement, dat instaat voor de administratie en het 
onderhoud ervan. 
Dit materiaal valt onder de categorie Aan de contractant toevertrouwde 
goederen, met de daaraan verbonden verplichtingen. 
 Het Europees Parlement stelt de contractant even veel draagbare 
radiotoestellen ter beschikking als er teams of beambten op de bestelbon 
vermeld zijn. De contractant zet de nodige procedures op om ervoor te 
zorgen dat dit materiaal goed wordt gebruikt en dat eventueel door de 
beambten eraan berokkende schade wordt vergoed. 

3.1.2.2 Infrastructuursystemen 

Tot deze categorie behoren alle aan de gebouwen verbonden systemen, 
zoals: 

- beheersystemen voor de nooduitgangen, 
- brandveiligheidssystemen, 
- intercomsystemen in de liften, 
- veiligheidsintercomsystemen aan de muren, 
- telefoontoestellen in de meldkamers, 
- elektronische sleutelkasten, 
- … 

Dit materiaal valt onder de categorie Aan de contractant toevertrouwde 
goederen, met de daaraan verbonden verplichtingen. 

3.1.2.3 Systemen voor het opvolgen van de controleronden, het 
geven van instructies en het opstellen van verslagen 

Het materiaal om gebruik te kunnen maken van het systeem voor het 
opvolgen van de controleronden en het systeem voor het geven van 
instructies en het opstellen van verslagen, wordt aan het personeel van de 
contractant ter beschikking gesteld door het Europees Parlement, dat instaat 
voor de administratie en het onderhoud ervan. 
Dit materiaal valt onder de categorie Aan de contractant toevertrouwde 
goederen, met de daaraan verbonden verplichtingen. 
 

3.1.2.4 Ter beschikking gesteld divers materiaal 

Welk materiaal het Europees Parlement aan de contractant ter beschikking 
stelt, wordt meegedeeld tijdens de bezichtiging ter plaatse. De contractant 
staat in voor het beheer en de follow-up ervan. Het EP staat in voor het 
onderhoud ervan. 
Al dit materiaal valt onder de categorie Aan de contractant toevertrouwde 
goederen, met de daaraan verbonden verplichtingen. 
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3.2 Uitrusting van de administratieve structuur 

De CONTRACTANT voorziet op eigen kosten in alle beheersinstrumenten die hij in 
het kader van zijn opdracht nodig heeft, en staat in voor de exploitatie ervan. Deze 
beheersinstrumenten zijn zo veel mogelijk geautomatiseerd. 
 
 
Deze uitrusting omvat onder meer de volgende apparatuur en benodigdheden: 
 

- een kopieerapparaat met een scanfunctie; de contractant moet op eigen 
kosten zorg dragen voor het onderhoud en de reparaties. Hij levert ook de 
toner, de papierriemen en alle nodige verbruiksartikelen voor de goede 
werking ervan; 

- kleine kantoorbenodigdheden (papier, notitieblokken, balpennen, mappen, 
ordners, enz.). 

 

3.3 Gemeenschappelijke uitrusting 

3.3.1.1 Systeem voor de registratie van voorvallen en 
datatransmissie (SETD) 

 
Het Europees Parlement beschikt over een computersysteem voor het geven van 
veiligheidsinstructies en het opstellen van dagelijkse verslagen en aanvullende 
gestandaardiseerde verslagen dat het mogelijk maakt snel te reageren op en een 
oplossing te bieden voor veiligheidsincidenten. Het Parlement zal de medewerkers 
van de contractant een persoonlijke toegang verlenen tot dat systeem, dat ze moeten 
gebruiken om de specifieke instructies voor de gebouwen van het Europees 
Parlement te raadplegen, incidenten te melden en nuttige informatie aan de instelling 
door te spelen. 

 

3.3.1.2 Gemeenschappelijk systeem voor de controle van de 
ronden 

Het systeem voor de controle van de ronden wordt aan de contractant ter 
beschikking gesteld door het Europees Parlement, dat instaat voor de administratie 
en het onderhoud ervan. 
Dit materiaal valt onder de categorie Aan de contractant toevertrouwde goederen, 
met de daaraan verbonden verplichtingen. 

3.3.1.3 Prikkloksysteem 

 

Aan de contractant wordt een prikkloksysteem ter beschikking gesteld door het 
Europees Parlement, dat instaat voor de exploitatie en het onderhoud ervan. De 
contractant legt het gebruik van dit handbiometrische systeem op aan het voltallige 
personeel van de Operationele structuur. 

3.3.1.4 CAD-werkstation en plotter 

Het Parlement stelt aan de contractant een werkstation voor computerondersteund 
ontwerpen met Autocad® en een computerondersteunde plotter ter beschikking en 
staat in voor het onderhoud en het beheer ervan, met inbegrip van de nodige 
verbruiksartikelen. Deze apparatuur moet mogelijkerwijze worden gedeeld met 
andere diensten van de instelling. 
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3.3.1.5 Kantoorautomatiseringsmiddelen 

De contractant voorziet op eigen kosten in specifieke IT-apparatuur die nodig 
is voor de goede uitvoering van alle taken die niet hierboven beschreven zijn. 

 

Het Parlement stelt de contractant de nodige aansluitingen voor de goede 
werking van deze uitrusting ter beschikking. Opgemerkt zij dat er in de 
instelling bepaalde regels en eventuele beperkingen gelden en dat sommige 
protocollen vanwege het IT-beleid van de instelling niet toegestaan zijn. Deze 
zullen aan de contractant worden meegedeeld. 

 

4 DOCUMENTEN 

4.1 Permanente documenten (Pe) 

4.1.1 Permanente compendia 

Voor alle prestaties waarop deze opdracht betrekking heeft, gelden specifieke 
methodes en procedures die in compendia vervat zijn. 
 
Deze documenten worden digitaal opgesteld. 

4.1.1.1 Administratief compendium 

Dit compendium omvat: 
- de gebruikte methode, 
- de administratieve procedures en voorschriften, 
- de door de vertegenwoordiger van het Parlement gegeven instructies, 
 

en alle documentatie die het administratief personeel nodig heeft voor de 
goede uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Dit document moet de CONTRACTANT na de opstartperiode verstrekken. 

4.1.1.2 Operationeel compendium 

Dit compendium omvat: 
- de gebruikte methode, 
- de operationele procedures en voorschriften, 
- de door de vertegenwoordiger van het Parlement gegeven instructies, 
 
en alle documentatie die het operationeel personeel nodig heeft voor de 
goede uitvoering van de werkzaamheden. 

 
Dit document moet de CONTRACTANT na de opstartperiode verstrekken. 

4.1.1.3 Opleidingscompendium 

Dit compendium omvat: 
- de gebruikte methode, 
- de procedures inzake de opleiding van het personeel, 
 
en alle documenten die in het kader van de opleiding van het personeel 
worden uitgebracht of waarmee de acties op dit gebied kunnen worden 
opgevolgd. 
 

Dit document moet de CONTRACTANT na de opstartperiode verstrekken. 
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4.1.1.4 Compendium inzake de naleving van de regelgeving 

Dit compendium omvat: 
- de gebruikte methode, 
- de procedures inzake de naleving van de regelgeving, 

 
en alle documenten die in het kader van de naleving van de regelgeving 
worden uitgebracht of waarmee de acties op dit gebied kunnen worden 
opgevolgd. 

 
Dit document moet de CONTRACTANT na de opstartperiode verstrekken. 

4.1.1.5 Compendium inzake technologiebewaking 

Dit compendium omvat: 
- de gebruikte methode, 
- de procedures inzake technologiebewaking,  

 
en alle documenten die in het kader van de technologiebewaking worden 
uitgebracht of waarmee de acties op dit gebied kunnen worden 
opgevolgd. 
 

Dit document moet de CONTRACTANT na de opstartperiode verstrekken. 

4.1.2 Andere permanente documenten 

4.1.2.1 Inventaris van de aan de CONTRACTANT toevertrouwde 
goederen (Pe) 

De CONTRACTANT houdt voortdurend de inventaris bij van de goederen 
die het Parlement hem heeft toevertrouwd. 
 
Hierin wordt voor elk van de toevertrouwde goederen vermeld in welke 
toestand en waar het zich bevindt. Het Parlement zal dit document 
regelmatig controleren. 

 

4.1.2.2 Stand van zaken bij aanvang 

De stand van zaken is het referentiedocument inzake de staat van de 
uitrusting en de systemen. Deze wordt beschreven in de Bijzondere 
administratieve bepalingen en specificaties. 
Dit document wordt bij de aanvang van de opdracht op contradictoire wijze 
opgesteld en de inhoud ervan verandert niet. 

4.2 Periodieke documenten 

4.2.1 Jaarlijks preventieplan (J) 

 

De CONTRACTANT stelt het jaarlijks preventieplan samen met de 
vertegenwoordiger van het Parlement op en legt het ter goedkeuring aan hem 
voor. 
Dit preventieplan voldoet aan de desbetreffende wettelijke voorschriften en het 
Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie 
en bescherming op het werk (Codex over het welzijn op het werk). 
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Hierin wordt nauwkeurig en gedetailleerd beschreven welke maatregelen zijn 
getroffen om zowel in de omschrijving van de werkwijzen als in de verschillende 
uitvoeringsstadia van de werkzaamheden rekening te houden met het 
veiligheidsaspect ten aanzien van de belangrijkste risico's die het personeel 
loopt. 
 
Tijdens de hele looptijd van de opdracht zorgt de CONTRACTANT in overleg met 
de vertegenwoordiger van het Parlement ervoor dat het jaarlijks preventieplan 
volledig overeenkomt met de wijze van uitvoering van de dienstverlening. 
 
Het jaarlijks preventieplan wordt zo vaak als nodig aangepast. Het wordt elk jaar 
opnieuw geformuleerd en vóór de eerste dag van de desbetreffende jaarperiode 
aan de vertegenwoordiger van het Parlement voorgelegd. 

4.2.2 Jaarlijks activiteitenverslag (J) 

In dit verslag worden de gegevens uit de maandelijkse activiteitenverslagen 
geconsolideerd alsmede statistische en kwalitatieve analyses van de 
werkzaamheden en gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de kwantitatieve 
waardering van de werkzaamheden verstrekt. 
 
De CONTRACTANT levert dit verslag aan in de maand na de desbetreffende 
jaarperiode. 

4.2.3 Maandelijks activiteitenverslag (M) 

Het maandelijks activiteitenverslag bestaat uit drie delen. 
 
Het eerste deel omvat de indicatoren voor de follow-up van de werkzaamheden. 
 
Het tweede deel bevat nadere bijzonderheden over deze indicatoren en de 
nodige gegevens ter staving. 
 
Het derde deel bevat alle informatie over de taken en activiteiten van de 
CONTRACTANT voor de beoordelingsperiode, waaronder minimaal: 
 

- de personeelslijst van de CONTRACTANT, 
- het maandelijks aanwezigheidsoverzicht, 
- een overzicht van de interventies, 
- opmerkelijke feiten, 
- de follow-up van incidenten, 
- een overzicht van de opleidingen, 
- gegevens omtrent de naleving van de regelgeving en de 

technologiebewaking, indien aanwezig. 
 
De CONTRACTANT levert dit maandelijks activiteitenverslag aan in de eerste 
week van de maand die volgt op de maand waarop het betrekking heeft. 
 

4.2.4 Wekelijks activiteitenverslag (W) 

Het wekelijks activiteitenverslag bevat informatie over de activiteiten van de 
afgelopen week en de nodige gegevens ter staving: 

 
- de lijst van uitgevoerde taken, 
- een overzicht van de interventies, 
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- een overzicht van de incidenten en opmerkelijke feiten, 
- het aanwezigheidsoverzicht voor de afgelopen week, 
- ..... 

De CONTRACTANT levert dit wekelijks activiteitenverslag aan binnen twee 
werkdagen na de week waarop het betrekking heeft. 
 

4.2.5 Maandelijkse activiteits- en aanwezigheidsprognose (M) 

De maandelijkse activiteitsprognose bevat een raming van het personeel dat de 
volgende maand op de locatie aanwezig zal zijn. 
 

Zij bevat voor de volgende maand: 
 

- de raming van het personeel dat aanwezig zal zijn, 
- de lijst van de geplande taken, 
- de lijst en het programma van de geplande opleidingen voor het 

personeel van de CONTRACTANT, 
 

alsook elke verwachte uitzonderlijke gebeurtenis en, in voorkomend geval, een 
verklaring voor de afwezigheid van personeel. 
 
De CONTRACTANT levert deze maandelijkse prognose aan op de eerste 
werkdag van de week die voorafgaat aan de maand waarop ze betrekking heeft. 
Ze wordt in de loop van de betrokken periode bijgewerkt en opnieuw aangeleverd 
indien de raming aanzienlijk verandert. 

4.2.6 Maandelijks aanwezigheidsoverzicht (M) 

Het maandelijks aanwezigheidsoverzicht bevat alle informatie uit de wekelijkse 
aanwezigheidsoverzichten voor de bewuste maand. 
 
Het omvat een becijferde vergelijking tussen de daadwerkelijk gepresteerde en 
de opgedragen uurvolumes voor de maand waarop het betrekking heeft. 
 
In voorkomend geval bevat het een verklaring voor de afwezigheid van 
personeel. 
 
De CONTRACTANT levert dit overzicht maandelijks aan in de eerste week van 
de maand die volgt op de maand waarop het betrekking heeft. Het kan worden 
opgenomen in het maandelijks activiteitenverslag. 

4.2.7 Dagelijks aanwezigheidsoverzicht (D) 

 
Het dagelijks aanwezigheidsoverzicht bevat voor de afgelopen dag een 
detailbeeld van de aanwezigheid van het personeel van de CONTRACTANT en 
de daadwerkelijk gepresteerde uurvolumes. 
 
In voorkomend geval bevat het een verklaring voor de afwezigheid van 
personeel. 
 
Het wordt aangevuld met de prikklokgegevens van het personeel. 
 
De CONTRACTANT levert dit overzicht dagelijks aan op de eerstvolgende 
werkdag na de betrokken dag. 
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4.2.8 Dagverslag over de algemene veiligheid (Gebied 2) 

 
De medewerkers van de contractant die met de onder gebied 2 beschreven 
taken belast zijn, stellen na elke dienst een dagverslag op waarin wordt 
beschreven welke taken zij allemaal hebben uitgevoerd, met welke incidenten zij 
te maken hebben gekregen en welke tekortkomingen zij hebben vastgesteld. 
Bovendien wordt voor elk incident of elke tekortkoming een verslag over de 
omstandigheden opgesteld zoals voorgeschreven in de instructies en met behulp 
van het rapportagesysteem dat het Europees Parlement aan de contractant ter 
beschikking stelt. 

4.3 Specifieke documenten (Sp) 

4.3.1 Interventieverslag (Sp) 

Dit document levert de CONTRACTANT stelselmatig aan na elke interventie van 
zijn personeel in het kader van brandpreventie of brandbestrijding. 
 
Het bevat alle informatie over de verrichte interventie en minimaal: 
 

- de bron, de oorzaken en de omstandigheden van de detectie, 
- de hulpverleners en de wijze van ingrijpen, 
- de gedane vaststellingen, 
- de getroffen maatregelen, 
- de personen die over het incident zijn ingelicht, 
- het gedetailleerde verloop van de interventie. 

4.3.2 Bijstandsverslag (Sp) 

Dit document levert de CONTRACTANT stelselmatig aan na elke interventie van 
zijn personeel in het kader van bijstand aan personen of eerste hulp. 
 
Het bevat alle informatie over de verrichte interventie en minimaal: 
 

- de herkomst van de oproep of de informatie, 
- de bron, de oorzaken en de omstandigheden van het incident of het 

ongeval, 
- de hulpverleners en de wijze van ingrijpen, 
- de gedane vaststellingen, 
- de getroffen maatregelen, 
- de personen die over het incident zijn ingelicht, 
- het gedetailleerde verloop van de interventie. 

4.3.3 Checklists in verband met de brandveiligheidssystemen 

Deze checklists levert de CONTRACTANT stelselmatig aan telkens nadat de 
brandveiligheidssystemen weer in veilige waakstand worden gebracht. 
Het Europees Parlement zal later bepalen hoe deze checklists eruit moeten zien 
en hoe ze gebruikt moeten worden. 

 

4.4 Exploitatiedocumenten 

De door de CONTRACTANT beheerde exploitatiedocumenten omvat de documenten 
die de hulpdiensten bij een interventie nodig hebben, de locatie van mobiele 
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hulpmiddelen en de in het kader van het exploitatie van de vestigingen benodigde of 
wettelijk vereiste documenten. 

4.4.1 Rampenplannen – Brandbestrijdingsplan 

De CONTRACTANT stelt de interventieplannen op, houdt ze actueel en stelt mee 
het brandbestrijdingsplan van elke vestiging op door de nodige plannen aan te 
leveren. 
 
Indien deze plannen op basis van bouwtekeningen worden opgesteld, wordt 
gebruikgemaakt van externe bouwreferenties (Xref Autocad) die het Europees 
Parlement aan de CONTRACTANT ter beschikking stelt. 

 
Deze documenten worden opgesteld in Autocad®, met inachtneming van de 
huisstijl en de voorschriften van de Handleiding Planotheek. 
 
De CONTRACTANT houdt deze plannen in de gaten en werkt ze voortdurend bij 
op basis van zijn vaststellingen of informatie die hem wordt meegedeeld; het 
bijwerken van de ter beschikking gestelde externe referenties is niet zijn taak. Als 
de nodige plannen niet bestaan, moet hij deze aanmaken. 

4.4.2 Situatieplan van de hulpmiddelen 

De CONTRACTANT stelt de situatieplannen van de onder zijn toezicht staande 
hulpmiddelen op en houdt ze actueel. 
 
Indien deze plannen op basis van bouwtekeningen worden opgesteld, wordt 
gebruikgemaakt van externe bouwreferenties (plannen in Autocad®) die het 
Europees Parlement aan de CONTRACTANT ter beschikking stelt. 

 
Deze documenten worden opgesteld in Autocad®, met inachtneming van de 
huisstijl en de voorschriften van de Handleiding Planotheek. 
 
De CONTRACTANT houdt deze plannen in de gaten en werkt ze voortdurend bij 
op basis van zijn vaststellingen of informatie die hem wordt meegedeeld; het 
bijwerken van de ter beschikking gestelde externe referenties is niet zijn taak. Als 
de nodige plannen niet bestaan, moet hij deze aanmaken. 

4.4.3 Veiligheidsregister 

Dit is het door de instelling bepaalde veiligheidsregister. 
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5 BOETES 

5.1 Algemeen 

 
Na constatering van een verzuim geeft het Europees Parlement de contractant per e-
mail en gewone brief te kennen dat het voornemens is een boete op te leggen. In dit 
schrijven worden eveneens de reden en het bedrag van de boete aangegeven. 
 
Vanaf de dag na de verzending van de e-mail heeft de contractant 8 werkdagen de 
tijd om schriftelijk uitleg te geven. Als deze verklaring bevredigend is, bevestigt het 
Europees Parlement schriftelijk dat het van de boete afziet. Is dit niet het geval, dan 
belegt het Europees Parlement een vergadering. Pas na afloop van deze 
vergadering bevestigt het Europees Parlement schriftelijk of het van de 
aangekondigde boete afziet of deze oplegt, vanaf de in de aanvankelijke 
kennisgeving vermelde dag. 
 
Wanneer bij de berekening van een boete een termijn meespeelt, wordt voor de 
berekening van de toe te passen boete elke aangevangen periode (uur, dag, 
maand…) als een volledige periode beschouwd. 
 
De toepassing van boetes ontslaat de CONTRACTANT niet van zijn contractuele of 
wettelijke verplichtingen. 
 
De toepasselijke boetes in het kader van deze opdracht kunnen worden gewijzigd 
overeenkomstig de Bijzondere administratieve bepalingen en specificaties. 
 
Alle bedragen luiden in euro, exclusief belastingen. 
 

5.2 Standaardboetes 

Voor elke niet-naleving van de bepalingen van deze opdracht waarvoor in de 
navolgende punten geen boete is bepaald, gelden de onderstaande boetes: 

5.2.1 Niet-naleving van een verplichting 

Voor elke niet-naleving van een verplichting waarop geen specifieke boete staat, 
wordt een boete van 100 (honderd) euro toegepast. 
 
Indien er termijnen niet worden nageleefd, wordt deze boete vermenigvuldigd 
met het aantal werkdagen vertraging, of uren vertraging als de termijn in uren 
uitgedrukt is. 

5.2.2 Verzuim waardoor de prestaties niet of niet correct kunnen 
worden gecontroleerd of geverifieerd 

Voor elk verzuim waardoor de prestaties niet of niet correct kunnen worden 
gecontroleerd of geverifieerd of dat van invloed is op de in het kader van deze 
opdracht gebruikte indicatoren, wordt een boete van 1000 (duizend) euro per 
verzuim toegepast. 
 
Indien er termijnen niet worden nageleefd, wordt deze boete vermenigvuldigd 
met het aantal werkdagen vertraging. 
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5.3 Personele middelen 

5.3.1 Niet-naleving van de op te zetten organisatie 

Afwezigheid van de locatieverantwoordelijke zonder vervanging wordt bestraft 
met een boete van 200 (tweehonderd) euro per werkdag afwezigheid. 

5.3.2 Niet-uitvoering van de prestaties 

De boete bedraagt 100 % van de waarde van de prestaties waartoe het 
Europees Parlement opdracht heeft gegeven en die de contractant niet of 
verkeerd heeft uitgevoerd. 
 

 
Indien de prestaties die de contractant heeft verricht, in totaal minder bedragen 
dan 97,5 % van het bedrag van de prestaties waartoe het Europees Parlement 
opdracht heeft gegeven, dan worden deze boetes ambtshalve toegepast. Indien 
de prestaties die de contractant heeft verricht, meer bedragen dan 97,5 % van 
het bedrag van de prestaties waartoe het Europees Parlement opdracht heeft 
gegeven, dan behoudt het Europees Parlement zich het recht voor diezelfde 
boetes toe te passen op de waarde van de prestaties waartoe opdracht is 
gegeven en die niet of verkeerd zijn uitgevoerd. 

5.3.3 Geen idee van de inzet van het op de locatie aanwezige 
personeel 

De locatieverantwoordelijke moet te allen tijde kunnen zeggen hoe zijn 
personeel op de locatie is ingezet (waar het zich bevindt en waar het mee bezig 
is). Per op de locatie aanwezige persoon van wie de inzet niet volledig bekend 
is, wordt een boete van 100 (honderd) euro toegepast. 

5.3.4 Niet-inachtneming van de kwalificaties 

Niet-inachtneming van de minimale kwalificaties waarover het personeel moet 
beschikken, wordt bestraft met een boete van 500 (vijfhonderd) euro per maand 
en per vastgestelde inbreuk. 

5.3.5 Gedrag van het personeel 

Indien zijn personeel zich ongepast gedraagt (dronken, agressief, onbeleefd, 
grof, enz. is), wordt een boete van 200 (tweehonderd) euro per vastgestelde 
tekortkoming toegepast. 

5.3.6 Kleding 

Bij het dragen van vuile, slordige of ongepaste kleding wordt een boete van 200 
(tweehonderd) euro per vastgestelde tekortkoming toegepast. 

5.3.7 Afwezigheid op geplande vergaderingen 

Indien het personeel van de CONTRACTANT afwezig is op geplande 
vergaderingen, wordt een boete van 100 (honderd) euro per afwezige toegepast. 

5.3.8 Niet-naleving van de voorschriften en/of procedures 

Indien zijn personeel de geldende voorschriften of procedures niet naleeft, wordt 
een boete van 100 (honderd) euro per vastgestelde tekortkoming toegepast. 
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5.4 Technische middelen 

5.4.1 Interventietermijn 

Indien er termijnen zijn vastgesteld om systemen opnieuw gebruiksklaar te 
maken en deze overschreden worden, wordt een boete van 200 
(tweehonderd) euro per kalenderdag vertraging toegepast voor elk verrichting 
waarvoor deze termijn niet is nageleefd. 
 

5.4.2 Onvolledige of onjuiste inventaris van de toevertrouwde 
goederen 

Indien de inventaris van de aan de CONTRACTANT toevertrouwde goederen 
niet juist wordt bijgehouden, wordt voor elke vastgestelde fout een boete van 
100 (honderd) euro toegepast. 

5.4.3 Algemene staat van de uitrusting 

Indien uitrusting buitengewoon vuil is of in slechte staat verkeert, wordt voor elke 
vaststelling een boete van 100 (honderd) euro toegepast. 
 
Deze boete kan voor eenzelfde uitrusting meermaals worden toegepast indien 
de contractant niet de nodige maatregelen treft om ze binnen een redelijke 
termijn nadat de onvolkomenheid hem is gemeld, in haar normale toestand te 
brengen. 

 
 

5.5 Contractuele documenten 

5.5.1 Verzuim documenten in te dienen of over te leggen 

Voor elk in de bijzondere technische specificaties omschreven document dat niet 
binnen de gestelde termijn wordt ingediend, wordt een boete van 200 
(tweehonderd) euro toegepast. 
 
Deze boete geldt op dezelfde wijze voor documenten of inlichtingen die de 
vertegenwoordiger van het Parlement verlangt van de CONTRACTANT. 
 
Deze boete wordt vanaf de tweede dag verhoogd met 50 (vijftig) euro per dag 
vertraging. 

5.5.2 Verzuim documenten actueel te houden 

Voor elk in de bijzondere technische specificaties omschreven permanent 
document dat niet actueel wordt gehouden, wordt een boete van 500 
(vijfhonderd) euro per document toegepast. 
 
Deze boete geldt op dezelfde wijze voor alle exploitatiedocumenten of 
technische documenten die onder de bevoegdheid van de CONTRACTANT 
vallen. 
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5.5.3 Verzuim voorvallen en interventies te registreren 

Indien de desbetreffende gegevens niet binnen een termijn van maximaal 2 uur 
in het systeem voor de registratie van voorvallen en datatransmissie (SETD) 
worden ingegeven, wordt een boete van 100 (honderd) euro per verrichting en 
per werkdag vertraging toegepast. 
Deze termijn wordt berekend als de tijd die verloopt tussen het moment waarop 
het voorval zich voordoet en het moment waarop het in SETD wordt ingegeven. 

5.5.4 Te late opstelling van instructies 

Indien de CONTRACTANT geen werkinstructies voor zijn personeel opstelt 
binnen een termijn van maximaal 24 uur nadat de vertegenwoordiger van het 
Parlement een voorschrift heeft uitgevaardigd, wordt een boete van 200 
(tweehonderd) euro per instructie en per dag vertraging toegepast. 
 

5.5.5 Verzuim documenten aan het eind van de opdracht terug te 
geven 

Indien de in deze opdracht omschreven documenten, de software en de op de 
besturingssystemen opgezette databanken op de laatste dag van de opdracht 
niet worden teruggegeven, wordt een boete van 10 000 euro toegepast. 
 
Deze boete komt zonder beperking bovenop alle lopende boetes. 
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BIJLAGE 1: Lijst van divers materiaal dat door het Europees Parlement ter 
beschikking wordt gesteld. 

 
NB: deze bijlage wordt overhandigd bij de bezichtiging ter plaatse. Zij wordt geacht 
integraal deel uit te maken van dit document. 

 


