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Verrichting van medische controles op ziekteverzuim op de 3 werklocaties van het Europees

Parlement (Kavel 1 – Brussel / Kavel 2 – Luxemburg / Kavel 3 – Straatsburg)

TUSSEN

de Europese Unie, vertegenwoordigd door het Europees Parlement,

gevestigd te L-2929 Luxemburg, Plateau du Kirchberg,

dat voor de ondertekening van dit contract wordt vertegenwoordigd

door Pietro ALBA,

hierna "het Europees Parlement" genoemd,

enerzijds,

EN

...................................................................... met woonplaats te / waarvan de zetel is gevestigd te

.......................................................................................................................................................,

vertegenwoordigd door .............................................................................................................…,

handelend in de hoedanigheid van …...........................................................................................,

hierna "de contractant" genoemd,

anderzijds,

hierna gezamenlijk "de partijen" genoemd,

IS OVEREENSTEMMING BEREIKT

over onderstaande Bijzondere voorwaarden en Algemene voorwaarden
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I – BIJZONDERE VOORWAARDEN

ARTIKEL I.1 – VOORWERP VAN HET CONTRACT

1. De contractant verplicht zich ten aanzien van het Europees Parlement, volgens de voorwaarden
zoals vastgelegd in dit contract en de daaraan gehechte bijlagen, die daarvan een integrerend deel
vormen, tot het verrichten van medische controles op ziekteverzuim op de werklocaties van het
Europees Parlement, naar gelang het geval in Brussel, Luxemburg of Straatsburg, volgens het
document in bijlage I.

2. De ondertekening van dit contract verplicht het Europees Parlement niet tot bestelling. Dit contract
wordt uitgevoerd aan de hand van bestelbonnen.

3. Zodra een bestelling is geplaatst conform artikel I.7 van dit contract, levert de contractant de
vereiste diensten in overeenstemming met de in dit contract en de daaraan gehechte bijlagen
genoemde voorwaarden.

ARTIKEL I.2 – DUUR

1. Dit contract treedt in werking op 22.10.2017 (op de datum van de ondertekening ervan door de
laatste contractsluitende partij als voornoemde datum niet haalbaar is), voor een duur van twaalf
maanden.

2. Het contract wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, waarbij evenwel een looptijd van vier
jaar vanaf de in het vorige lid vastgestelde inwerkingtreding niet kan worden overschreden, tenzij
een van de contractpartijen zich hiertegen verzet in een aangetekende brief die ten minste zes
maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd van het contract of vóór een jaarlijkse
verlenging aan de andere partij wordt toegezonden. Een verlenging brengt geen enkele wijziging
of opschorting van de geldende verplichtingen met zich.

3. Er kunnen in geen geval bestelbonnen worden ondertekend vóór de datum waarop dit contract in
werking treedt. Met het verrichten van de diensten mag onder geen beding worden begonnen vóór
de datum waarop de bestelbon in werking treedt.

4. De bestelbonnen moeten door het Europees Parlement worden ondertekend vóór het verstrijken
van dit contract. De bepalingen van dit contract blijven ook na afloop van het contract van kracht
wat deze bestelbonnen betreft, maar dit tot uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de laatste
verlenging.

ARTIKEL I.3 – VERSLAGEN EN DOCUMENTEN

De contractant stelt verslagen over de dienstverlening op overeenkomstig de technische bepalingen van
het bestek.

De medische verslagen, naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend, worden zo spoedig mogelijk
na de uitvoering van de medische controle naar het in artikel I.17 vermelde adres gezonden.

ARTIKEL I.4 – PRIJZEN EN BETALING

1. De prijs ligt vast en kan gedurende de volledige looptijd van dit contract – eventuele verlengingen
inbegrepen – niet gewijzigd worden.

2. Het verschuldigde bedrag bestaat uit twee delen: het vaste bedrag voor de dienstverlening zelf en
een vast bedrag voor de verplaatsingskosten.
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- Het forfait dienstverlening dekt de honoraria die samenhangen met de uitvoering van de
controletaken zelf en de opstelling van de in artikel 1.3 van dit contract vermelde verslagen.
Dit deel bedraagt 180 EUR exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw). Ingeval de
arts een verslag moet opstellen dat hij de controle niet heeft kunnen verrichten in verband met
de afwezigheid van de ambtenaar bij de controle, bedraagt dit forfaitaire bedrag 80 EUR.

- Het forfait verplaatsingskosten dekt de verplaatsingskosten met het oog op de
uitoefening van de taken (verplaatsing naar het thuisadres van de ambtenaar of het
personeelslid of naar de gebouwen van het Europees Parlement), en wordt als volgt
berekend:

 50 EUR voor 1 tot en met 50 km,

 25 EUR per 25 bijkomende kilometers.

De prijs wordt uitgedrukt in euro, exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw). De prijs
dekt alle kosten die de contractant maakt voor de uitvoering van elke bestelling.

3. De uit hoofde van dit contract verschuldigde bedragen worden overeenkomstig de bepalingen in
dit artikel betaald; deze betalingen vinden alleen plaats als de contractant op de datum van
verzending van zijn betalingsverzoek aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan. Nieuwe
betalingsverzoeken worden niet als ontvankelijk beschouwd indien het Europees Parlement op
grond van gedeeltelijke of volledige niet-verlening van de gevraagde diensten, slechte uitvoering
of nalatigheid niet heeft voldaan aan eerder verzonden betalingsverzoeken van de contractant.

4. Elk betalingsverzoek moet verplicht de in artikel II.3 van de algemene voorwaarden vermelde
gegevens bevatten, per geval worden gedaan voor elke, al dan niet geslaagde, controle, met
weglating van de naam van de ambtenaar of het personeelslid, en met vermelding van de volgende
elementen:

- het nummer van de bestelbon van het Europees Parlement;

- de datum van de controle;

- de locatie van de controle;

- het bedrag van de dienst, vastgesteld op basis van de elementen die in lid 2 van dit artikel
zijn vermeld.

5. Elk verzoek tot betaling of elke creditnota in verband met de uitvoering van dit contract moet door
de contractant worden gericht aan:

Service du courrier officiel du Parlement européen
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg

De contractant moet de betalingsverzoeken of de creditnota's aan het Europees Parlement sturen in
enveloppen, pakketten of op een equivalente wijze, met daarop de duidelijk zichtbare en
identificeerbare vermelding "demande de paiement" of "note de crédit".

De contractant vermeldt in het hoofddeel van het betalingsverzoek of de creditnota de volgende
gegevens van de verantwoordelijke dienst van het Europees Parlement:

Unité des Actions sociales
Bureau GEOS 04A014

Betalingsverzoeken zijn enkel geldig als ze vergezeld gaan van de desbetreffende facturen.

6. Het Europees Parlement heeft 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de registratie van
het betalingsverzoek door de rekenplichtige van het Europees Parlement, om de ter uitvoering van
dit contract verschuldigde bedragen te voldoen. Betalingen worden geacht te zijn verricht op de
valutadatum waarop ze van de rekening van het Europees Parlement zijn afgeschreven.

7. Het Europees Parlement kan de betalingstermijn op elk ogenblik na ontvangst van het
betalingsverzoek opschorten door de contractant te laten weten dat het om één of meerdere van de
volgende redenen niet aan zijn verzoek kan voldoen:
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a) de in het betalingsverzoek vermelde bedragen zijn niet verschuldigd op de datum van
ontvangst van dit verzoek, maar zijn met zekerheid verschuldigd op een bekende latere
datum;

b) de contractant heeft niet alle door de wet of dit contract voorgeschreven bewijsstukken
overgelegd, maar het Europees Parlement is van mening dat de contractant hierin alsnog
kan voorzien zonder dat het betalingsverzoek wordt verworpen overeenkomstig lid 8;

c) het Europees Parlement acht het nodig aanvullende onderzoeken uit te voeren om vast te
stellen of de in het betalingsverzoek genoemde bedragen verschuldigd zijn;

d) de contractant heeft niet voldaan aan de bepalingen van lid 5, tweede en derde alinea, van
dit artikel;

e) de contractant heeft geen kopie van het in dit artikel bedoelde verslag aan de
verantwoordelijke dienst gestuurd.

Het Europees Parlement stelt de contractant van deze opschorting in kennis via een aangetekende
brief met ontvangstbewijs of door persoonlijke overhandiging van een brief met ontvangstbewijs.
De opschorting gaat in op de in de kennisgeving genoemde dag. De resterende termijn begint
opnieuw te lopen als de opschorting wordt opgeheven en dit is het geval:

- voor punt a), op de vervaldag van de betrokken betaling zoals bevestigd in de kennisgeving
door het Europees Parlement;

- voor punt b), op de datum waarop de betreffende, in de kennisgeving vermelde
bewijsstukken zijn ontvangen door de in lid 5 vermelde Dienst officiële post van het
Europees Parlement;

- voor punt c) en e), na afloop van een redelijke, door het Europees Parlement vastgestelde
periode die in de kennisgeving aan de contractant is meegedeeld;

- voor punt d), op de dag dat het Europees Parlement de gegevens die de contractant had
verzuimd te verstrekken, heeft kunnen vaststellen en het betalingsverzoek heeft kunnen
registreren. Deze datum wordt in de kennisgeving aan de contractant meegedeeld.

8. Het Europees Parlement weigert het betalingsverzoek en brengt de contractant hiervan via een
aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte indien:

a) de in het verzoek genoemde betaling niet verschuldigd is;

b) het betalingsverzoek onjuist is en er een creditnota voor moet worden opgesteld;

c) bij het betalingsverzoek of de factuur wezenlijke gegevens of bewijsstukken ontbreken,
zoals bepaald in het contract of de toepasselijke wetgeving, of het betalingsverzoek niet
strookt met de toepasselijke regelgeving op het gebied van belastingen.

9. Bij te late betaling heeft de contractant recht op een vertragingsrente. Deze rente wordt berekend
volgens de rentevoet die het laatst werd gehanteerd door de Europese Centrale Bank voor haar
belangrijkste herfinancieringsoperaties (hierna "de referentievoet" genoemd), vermeerderd met
acht procentpunt. Toegepast wordt de referentievoet die geldt op de eerste dag van de maand waarin
de betaling verschuldigd is. Deze referentievoet wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie, in de serie C. De rente loopt over de periode die is verstreken vanaf de kalenderdag
volgend op de uiterste betaaldatum tot en met de datum van de betaling.

Indien de vertragingsrente minder bedraagt dan of gelijk is aan 200 EUR, wordt het bedrag slechts
aan de contractant overgemaakt indien deze uiterlijk twee maanden na de datum van ontvangst van
de betaling een verzoek hiertoe indient.

10. De betalingen gebeuren door overschrijving in euro op de bankrekening van de contractant. De
contractant verstrekt zijn bankgegevens via het door het Europees Parlement ter beschikking
gestelde formulier "financiële identificatiegegevens leveranciers" of in uitzonderlijke gevallen via
een gelijkwaardig document dat door het Europees Parlement wordt aanvaard. Elke wijziging van
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de bankgegevens moet via een nieuw, naar behoren ingevuld formulier aan het Parlement worden
meegedeeld.

ARTIKEL I.5 – HERZIENING VAN DE PRIJS

De prijzen zijn vast en niet vatbaar voor herziening.

ARTIKEL I.6 – FINANCIËLE GARANTIES (Niet van toepassing)

ARTIKEL I.7 – UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACT

1. De contractant moet zich houden aan de minimumeisen die in het bestek zijn opgenomen. Hiertoe
behoort ook de nakoming van de toepasselijke verplichtingen die voortvloeien uit het milieu-,
sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Unierecht, nationaal recht en collectieve overeenkomsten
of uit hoofde van de internationale milieu-, sociale en arbeidsrechtelijke voorschriften die zijn
opgenomen in bijlage X bij Richtlijn 2014/24/EU (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).

2. Telkens wanneer het Europees Parlement een levering van diensten wenst zoals bedoeld in
artikel I.1, kiest de verantwoordelijke arts van de dienst Afhandeling Ziekteverzuim:

- volgens de in het bestek vermelde voorwaarden een contractant op grond van:

 zijn volgorde in de rangschikking, zoals bedoeld in hoofdstuk 12 van het bestek;

 de relevantie van de specialisatie van de contractant (huisarts of psychiatrie);

 de afstand tot de plaats waar deze arts is gevestigd en de locatie waar de controle
moet worden verricht;

- en, alvorens een bestelbon op te maken, stuurt hij de gekozen contractant per fax of e-mail
een schriftelijk verzoek om na te gaan of hij beschikbaar is om de gevraagde diensten te
leveren:

 indien de contractant het schriftelijk verzoek vóór 14.00 uur ontvangt, moet hij
dezelfde dag nog vóór 20.00 uur schriftelijk, per fax of e-mail bevestigen of hij
beschikbaar is om de bestelling uit te voeren;

 indien de contractant het schriftelijk verzoek na 14.00 uur ontvangt, moet hij de
volgende dag vóór 12.00 uur zijn beschikbaarheid via een van de bovengenoemde
middelen bevestigen.

3. Als de contractant met wie het Europees Parlement contact heeft opgenomen de redenen voor zijn
weigering opgeeft of niet binnen de opgelegde termijn antwoordt, wordt hij geacht de bestelbon
niet te kunnen uitvoeren. Het Europees Parlement heeft dan het recht een bestelling te plaatsen bij
de volgende contractant in de rangschikking die voldoet aan de criteria afstand en, indien van
toepassing, specialisatie.

4. De verantwoordelijke arts van de dienst Afhandeling Ziekteverzuim bezorgt de eerste beschikbaar
geachte contractant:

- een bestelbon (zie model in bijlage IX bij het bestek), die verschillende vormen kan
aannemen, afhankelijk van hoe dringend de te verrichten controle is (kennisgeving per fax,
e-mail of eventueel per telefoon, zo spoedig mogelijk gevolgd door een schriftelijke
bevestiging), vanaf het ogenblik waarop de verantwoordelijke arts van de dienst
Afhandeling Ziekteverzuim hiertoe opdracht geeft. Op de bestelbon zijn de voorwaarden
van de dienstverlening vermeld, met name een gedetailleerde beschrijving, de prijs en de
uitvoeringstermijn;
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- een door het TABG1 ondertekend mandaat (zie model in bijlage VIII bij het bestek), met
vermelding van de naam en de hoedanigheid van de controlearts, alsook de naam en
voornaam en het personeelsnummer van de te controleren ambtenaar of personeelslid van
het Europees Parlement;

- indien nodig andere vertrouwelijke gegevens zoals:

 de telefoonnummers waaronder de ambtenaar of het personeelslid tijdens het
ziekteverlof kan worden bereikt;

 zijn e-mailadres en faxnummer, indien hij hierover beschikt;

 de datum en het tijdstip van eventuele afspraken in een medische praktijk, zorg-
en/of revalidatiecentrum;

 de contactgegevens van familieleden, buren of andere vertrouwenspersonen die
kunnen worden bereikt indien de ambtenaar vanwege zijn slechte
gezondheidstoestand of de mate van beperking onvoldoende mobiel is;

 indien de doktersverklaring de toestemming bevat om de woning te verlaten om de
noodzakelijke handelingen van het dagelijkse leven uit te voeren, het tijdvak dat
men dagelijks naar buiten mag. Dit tijdvak mag elke dag niet meer dan 3 uur
bestrijken;

- het model van het "formulier voor de resultaten van de medische controle" dat na de
controle moet worden bezorgd aan het Europees Parlement (zie model in bijlage XI bij het
bestek).

5. Bij opzegging overeenkomstig artikel I.11, lid 4, is het Europees Parlement niet verplicht een
nieuwe oproep tot mededinging uit te schrijven maar kan het voor de uitvoering van de opdracht
een beroep blijven doen op contractanten met wie nog geldende raamcontracten zijn gesloten.

6. De termijn voor de uitvoering van de in elke bestelling vermelde diensten gaat pas in op de datum
waarop het Europees Parlement de bestelbon ondertekent, tenzij in dit document een andere datum
wordt vermeld.

7. De partijen kunnen gedetailleerdere voorwaarden voor de dienstverlening overeenkomen. Deze
moeten als bijlage bij de in het kader van dit contract opgestelde bestelbonnen of specifieke
contracten worden gevoegd en mogen niet strijdig zijn met de bepalingen van dit contract, de
bijlagen erbij of elk ander document waarin de uitvoeringsvoorwaarden van dit contract in detail
worden beschreven.

ARTIKEL I.8 – EVALUATIE VAN DE OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE
CONTRACTBEPALINGEN (Niet van toepassing)

ARTIKEL I. 9 – INONTVANGSTNEMING
(Niet van toepassing)

ARTIKEL I.10 – GARANTIE
(Niet van toepassing)

ARTIKEL I.11 – VERTRAGING, DUIDELIJKE NALATIGHEID, NIET-UITVOERING,
NIET-OVEREENSTEMMING EN SLECHTE UITVOERING

1. In geval van vertraging, nalatigheid in de uitvoering, gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering, niet-
overeenstemming met de contractuele voorwaarden of slechte uitvoering van dit contract of de
bestelbonnen kan het Europees Parlement als vergoeding voor de geleden schade een gepast bedrag
inhouden op het saldo van de prijs dat nog aan de contractant verschuldigd is, eventueel

1 Het tot aanstelling bevoegd gezag.
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vermeerderd met vertragingsrente en de aan deze schade verbonden kosten, zoals bepaald in
artikel II.2 van de algemene voorwaarden. Als het ingehouden bedrag niet blijkt te volstaan om de
berokkende schade afdoende te vergoeden, kan het Europees Parlement als aanvulling op de
inhouding andere actie ondernemen. Nadat de contractant per aangetekende brief met
ontvangstbewijs in kennis is gesteld van de contractuele nalatigheid, stelt het Europees Parlement
de omvang van de in te houden en/of later op te eisen bedragen aan schadeloosstelling,
vertragingsrente en kosten vast, onverminderd de uitkomst van eventuele op initiatief van de
contractant aangespannen rechtsgedingen.

2. Onverminderd de bepalingen van lid 1 kan het Europees Parlement een boete opleggen ter hoogte
van 50 % van het bedrag van de niet uitgevoerde bestellingen per kalenderdag vertraging, te
rekenen vanaf de datum waarop de contractant, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, van
de vertraging op de hoogte is gesteld. Deze boetes kunnen worden ingehouden op de nog
verschuldigde bedragen.

3. Wanneer de bevoegde dienst van het Europees Parlement de dienstleveringen niet in ontvangst kan
nemen en dit aan de contractant kan worden toegeschreven, of in geval van gedeeltelijke
inontvangstneming, zijn de leden 1 en 2 ook van toepassing op de niet in ontvangst genomen
dienstleveringen.

4. Wanneer de in lid 1 genoemde omstandigheden zich voordoen, en onverminderd de door het
Europees Parlement conform artikel II.17 van de algemene voorwaarden opgelegde administratieve
en financiële sancties, kan het Europees Parlement, nadat een per aangetekende brief met
ontvangstbewijs aan de contractant gerichte ingebrekestelling vijftien kalenderdagen na verzending
ervan geheel of gedeeltelijk zonder gevolg is gebleven, het contract rechtsgeldig en met
onmiddellijke ingang opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, zonder de contractant
schadeloos te moeten stellen. Het Parlement kan ook de uitvoering door een vervanger eisen
overeenkomstig de bepalingen van artikel II.15 van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL I.12 – TOEPASSELIJK RECHT, ALGEMENE VOORWAARDEN EN
OPENBAARMAKING VAN HET CONTRACT

1. Op dit contract is het recht van de Europese Unie van toepassing, aangevuld met de wetgeving van
het land waar de contractant is gevestigd: kavel 1 – België / kavel 2 – naar gelang het geval,
Luxemburg, België, Frankrijk of Duitsland / kavel 3 – naar gelang het geval, Frankrijk of Duitsland.

2. De contractant doet afstand van zijn eigen contractvoorwaarden. Hij verklaart de algemene
voorwaarden die deel uitmaken van dit contract te kennen en te aanvaarden.

3. De contractant verklaart voorts ermee in te stemmen dat bepaalde gegevens met betrekking tot dit
contract, te weten zijn naam of de naam van zijn onderneming, alsmede het voorwerp en het bedrag
van de gegunde opdracht, openbaar worden gemaakt zoals vereist door Verordening (EU, Euratom)
nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de
financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (hierna "Verordening (EU,
Euratom) nr. 966/2012" genoemd).

4. Ieder document dat de contractant bij de indiening van zijn offerte ter hand heeft gesteld, wordt
eigendom van het Europees Parlement en kan, binnen de grenzen en volgens de voorwaarden die
zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie, voor het publiek toegankelijk worden gemaakt zonder dat hierdoor afbreuk
wordt gedaan aan de bekendmakingsmaatregelen van de artikelen 123 en 124 van Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende
uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene
begroting van de Unie.
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ARTIKEL I.13 – BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, worden geschillen tussen het Europees
Parlement en de contractant met betrekking tot dit contract uit hoofde van artikel 256, lid 1, van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorgelegd aan het Gerecht, de rechtsprekende
instantie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

ARTIKEL I.14 – GEGEVENSBESCHERMING

1. In het kader van de uitvoering van dit contract gegenereerde persoonsgegevens zullen worden
verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en
organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Verwerking is uitsluitend toegestaan ten
behoeve van de uitvoering, het beheer en de follow-up van het contract door de dienst Afhandeling
Ziekteverzuim, onverminderd de eventuele overdracht van de gegevens aan organen die belast zijn
met controle- of inspectietaken uit hoofde van het recht van de Europese Unie. De contractant heeft
recht van toegang tot persoonsgegevens die hem betreffen alsmede recht tot verbetering ervan.
Voor alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan de contractant zich wenden tot de
dienst Afhandeling Ziekteverzuim. De contractant heeft het recht zich te allen tijde te wenden tot
de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

2. Indien dit contract de verwerking van persoonsgegevens door de contractant ten behoeve van het
Europees Parlement met zich brengt, dan mag de contractant alleen handelen in opdracht van de
afdeling Sociale Diensten, met name ten aanzien van de doeleinden van de verwerking, de
categorieën gegevens die verwerkt mogen worden, de ontvangers van de gegevens en de middelen
waarmee de betrokken persoon zijn rechten kan doen gelden.

3. De door de contractant in het kader van dit contract verwerkte persoonsgegevens zijn vertrouwelijk.
De contractant moet de toegang tot deze gegevens beperken tot het personeel dat strikt noodzakelijk
is voor de uitvoering, het beheer en de follow-up van het contract.

4. De contractant verbindt zich ertoe de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te
treffen die nodig zijn gelet op de risico's die inherent zijn aan de verwerking en de aard van de
betrokken persoonsgegevens. In het geval van geautomatiseerde verwerking moet de contractant
met name maatregelen nemen om:

a) te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot computersystemen voor de verwerking
van persoonsgegevens;

b) onbevoegde inzage, verveelvoudiging, wijziging of verwijdering van opslagmedia te
voorkomen;

c) onbevoegde invoer in het geheugen alsmede onbevoegde verspreiding, wijziging of
wissing van opgeslagen persoonsgegevens te voorkomen;

d) te voorkomen dat onbevoegden met behulp van datatransmissieapparatuur de systemen
voor gegevensverwerking gebruiken;

e) er zorg voor te dragen dat bevoegde gebruikers van een gegevensverwerkingssysteem
geen toegang tot andere persoonsgegevens kunnen krijgen dan die waarvoor hun recht van
toegang geldt;

f) te registreren welke persoonsgegevens op welk tijdstip en aan wie zijn meegedeeld;

g) er zorg voor te dragen dat het achteraf mogelijk is na te gaan en te controleren wanneer en
door wie bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt;

h) er zorg voor te dragen dat persoonsgegevens die ten behoeve van het Europees Parlement
worden verwerkt, uitsluitend op de door het Parlement voorgeschreven wijze kunnen
worden verwerkt;
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i) er zorg voor te dragen dat de gegevens tijdens de mededeling van persoonsgegevens en
tijdens het transport van opslagmedia niet onrechtmatig kunnen worden ingezien,
gekopieerd of gewist;

j) zijn organisatiestructuur zodanig op te zetten dat deze beantwoordt aan de bijzondere
vereisten inzake gegevensbescherming.

5. Lid 4 doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de contractant die voortvloeien uit de
toepasselijke nationale regelgeving tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens.

6. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om na te gaan of de contractant de in lid 4
genoemde maatregelen treft en zich daaraan houdt. De contractant verbindt zich ertoe het Europees
Parlement alle informatie te verstrekken die het in dit verband verlangt.

ARTIKEL I.15 – HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CONTRACTANT
(Enkel van toepassing als de contractant een consortium is dat bij de voorafgaande aanbesteding een
gezamenlijke offerte heeft ingediend)

1. De in dit contract als "Contractant" aangeduide partijen zijn bij de uitvoering van dit contract
hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van het Europees Parlement.

2. (Naam van de leidende contractant) wordt aangeduid als leidende contractant. Onverminderd de
bepalingen van lid 1 treedt de leidende contractant voor de uitvoering van dit contract op namens
(de naam van de andere contractpartijen vermelden). Alle communicatie tussen het Europees
Parlement en de contractant verloopt via de leidende contractant. Ook de betalingen doet het
Europees Parlement op de rekening van de leidende contractant.

ARTIKEL I.16 – EXPLOITATIE VAN DE RESULTATEN VAN HET CONTRACT
(Niet van toepassing)

ARTIKEL I.17 - ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Alle communicatie in verband met het contract verloopt schriftelijk en bevat een verwijzing naar het
contract. Gewone post wordt geacht door het Europees Parlement te zijn ontvangen op de datum waarop
deze door de hieronder genoemde verantwoordelijke dienst is geregistreerd. De mededelingen (met
uitzondering van de in artikel I.4.5 bedoelde betalingsverzoeken en creditnota's) worden naar de
volgende adressen gestuurd:

Voor het Europees Parlement:

Parlement européen
Service du courrier officiel
Bâtiment Konrad Adenauer
Bureau 00D001
L-2929 Luxembourg

Met de vermelding:
A l'attention du Chef du Service de Gestion des absences médicales
Bâtiment KAD - 00E007

Tel.: 00352 4300 22691
Fax: 00352 4300 21110
absencesmedicales@ep.europa.eu
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Als de toezending per e-mail gebeurt, is de datum die als referentiedatum van de elektronische
communicatie wordt beschouwd, de datum van ontvangst van het bericht. De contractant kan als
bewijs in zijn e-mail vragen om een ontvangstbevestiging (in de vorm van een automatische
bevestiging of een schriftelijk antwoord van de geadresseerde).

Voor de contractant:

Dr. ..............................................
(Functie)
(Naam van het bedrijf)
(Volledig officieel adres)

ARTIKEL I.18 – SLOTBEPALINGEN EN BIJLAGEN

1. De volgende stukken zijn als bijlage aan dit contract gehecht en vormen daarvan een integrerend
onderdeel:

- Bijlage I: Bestek

- Bijlage II Offerte van de contractant van …...................................

2. De bepalingen van de bijzondere voorwaarden, de algemene voorwaarden en de bijlagen gelden te
allen tijde. Mocht er zich tussen deze stukken evenwel een tegenstrijdigheid voordoen, dan hebben
de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang op die van de andere delen van het contract.
De bepalingen van de algemene voorwaarden prevaleren boven die van de bijlagen. De bijlagen
hebben voorrang op elkaar in de volgorde waarin ze zijn opgesomd.

3. Onder voorbehoud van het voorgaande moeten de verschillende documenten die samen het contract
vormen, in onderlinge samenhang worden gelezen. Elke dubbelzinnigheid of tegenstelling binnen
eenzelfde deel of tussen afzonderlijke delen wordt verduidelijkt en gecorrigeerd door een
schriftelijke instructie van het Europees Parlement.
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II – ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL II.1 – ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING
VAN HET CONTRACT

1. Behoudens bijzondere bepalingen, gaan de in het contract, de specifieke contracten of de
bestelbonnen vastgestelde uitvoeringstermijnen in op de datum van inwerkingtreding ervan. In
geval van overmacht worden deze termijnen verlengd. In dat geval worden door de partijen
schriftelijk nieuwe uitvoeringstermijnen overeengekomen.

2. De contractant geeft te goeder trouw en op de beste professionele wijze uitvoering aan het contract.
De contractant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle op hem van toepassing zijnde
wettelijke verplichtingen, met name op het gebied van het arbeidsrecht, het belastingrecht, het
sociaal recht en het milieurecht.

3. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de contractant te zijner tijd de noodzakelijke stappen
te ondernemen voor het verkrijgen van alle vergunningen, autorisaties en accreditaties die voor de
uitvoering van het contract zijn vereist krachtens de wetten en voorschriften die gelden op de plaats
waar de aan de contractant toevertrouwde taken moeten worden uitgevoerd. Deze vergunning,
autorisatie en accreditatie kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de veiligheidsaccreditatie
en (of) de veiligheidsmachtiging van de contractant of iedereen die namens hem handelt, voor
toegang tot locaties, gebouwen en/of lopende evenementen in het kader van de uitvoering van het
contract. Indien de contractant een van de vergunningen, autorisaties, accreditaties of machtigingen
die vereist zijn voor de uitvoering van het contract niet kan verkrijgen en (of) niet kan waarborgen
dat het contract wordt uitgevoerd door personen die beschikken over alle vergunningen,
autorisaties, accreditaties of machtigingen die vereist zijn voor de uitvoering van het contract, kan
het Europees Parlement het contract zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen.

4. De contractant is verplicht de door de toepasselijke wetgeving vereiste verzekeringen tegen risico's
en schade in verband met de uitvoering van het contract af te sluiten, met name de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering. Tevens sluit hij aanvullende verzekeringen af die gebruikelijk zijn
in zijn bedrijfstak. Bovendien sluit hij bedrijfsverzekeringen af ter dekking van de risico's die
verbonden zijn aan tekortkomingen in de uitvoering van het contract. Op verzoek van het Europees
Parlement moet de contractant binnen 15 kalenderdagen een kopie van alle betrokken polissen
verstrekken.

5. Indien er in het contract verwezen wordt naar personeel van de contractant, worden uitsluitend de
personen bedoeld die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract.

6. De contractant ziet erop toe dat alle personen die namens hem handelen en alle leden van zijn
personeel die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, de beroepskwalificaties en -ervaring
bezitten die vereist zijn voor de uitvoering van de taken die hem worden toegewezen volgens de
criteria die zijn gedefinieerd in de documenten van de oproep tot mededinging, met inbegrip van
het bestek.

7. In geval van incidenten die zijn toe te schrijven aan een handeling of nalatigheid van een
personeelslid van de contractant dat werkzaam is in de gebouwen van het Europees Parlement, of
indien de deskundigheid en/of de ervaring van een personeelslid van de contractant niet voldoet
aan het in het contract bepaalde profiel, moet de contractant dit personeelslid onmiddellijk
vervangen. Het Europees Parlement heeft het recht om, onder opgave van redenen, de vervanging
van het personeelslid in kwestie te eisen. Het nieuwe personeelslid moet de in de oproep tot
mededinging gedefinieerde beroepskwalificaties en -ervaring bezitten en in staat zijn het contract
onder dezelfde contractuele voorwaarden verder uit te voeren. De contractant is aansprakelijk voor
vertragingen in de uitvoering van de aan hem toevertrouwde taken die te wijten zijn aan de
vervanging van een personeelslid overeenkomstig dit artikel.

8. De contractant is als enige verantwoordelijk voor het personeel dat de hem toevertrouwde taken
uitvoert. De contractant moet te allen tijde aan het Europees Parlement kunnen aantonen dat zijn
personeel voldoet aan de toepasselijke regelgevingen.
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9. De contractant treft alle noodzakelijke maatregelen (zoals het afsluiten van verzekeringen) om zijn
personeel te dekken tegen alle risico's waaraan het kan worden blootgesteld tijdens de uitvoering
van dit contract.

10. Het contract moet zodanig worden uitgevoerd dat het uitgesloten is dat de contractant of zijn
personeel in een relatie van ondergeschiktheid aan het Europees Parlement komt te verkeren. Meer
in het bijzonder:

- kan het personeel dat belast is met de uitvoering van de aan de contractant toevertrouwde
taken geen rechtstreekse opdrachten van het Europees Parlement krijgen en kunnen de
contractant of zijn personeel geen onderdeel gaan uitmaken van de administratieve
organisatie van het Europees Parlement;

- kan het Europees Parlement in geen geval beschouwd worden als werkgever van dit
personeel.

11. Indien een onvoorziene gebeurtenis, een handeling of een nalatigheid direct of indirect de
uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk belemmert, moet de contractant dit onmiddellijk
en op eigen initiatief registreren en het Europees Parlement hiervan in kennis stellen. Deze
kennisgeving bevat een beschrijving van het probleem, een indicatie van de datum waarop het
probleem zich heeft voorgedaan en een overzicht van de maatregelen die de contractant getroffen
heeft om te kunnen voldoen aan al zijn contractuele verplichtingen. In een dergelijk geval geeft de
contractant eerder voorrang aan de oplossing van het probleem, dan aan het vaststellen van de
verantwoordelijkheden.

12. Indien de contractant zijn contractuele verplichtingen niet overeenkomstig de bepalingen van het
contract nakomt, kan het Europees Parlement, onverminderd zijn recht om bedoeld contract op te
zeggen, zijn betalingen verminderen of terugvorderen in verhouding tot de vastgestelde niet-
nakoming van de contractuele verplichtingen. Het Europees Parlement kan bovendien sancties
opleggen of schadevergoeding eisen, zoals bepaald in artikel I.11 van de bijzondere voorwaarden
en artikel II.17 van de algemene voorwaarden.

13. De contractant verbindt zich ertoe het Europees Parlement alle inlichtingen te verstrekken waar het
ten behoeve van het beheer van het contract om verzoekt.

14. De contractant en zijn personeel kunnen het Europees Parlement niet vertegenwoordigen en mogen
zich niet gedragen op een wijze die deze indruk kan wekken. Zij moeten derden informeren over
het feit dat zij niet behoren tot het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

15. De contractant verbindt zich ertoe om na afloop van het contract alle documenten die hij bezit en
die betrekking hebben op de aan hem met het oog op de uitvoering van het contract toevertrouwde
taken, over te dragen aan het Europees Parlement.

ARTIKEL II.2 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Behalve in geval van opzettelijke of ernstige fout zijnerzijds, kan het Europees Parlement niet
aansprakelijk worden gesteld voor aan de contractant of aan zijn personeel berokkende schade bij
het uitvoeren van de taken die het voorwerp uitmaken van het contract. Het Europees Parlement
aanvaardt geen aanspraken op schadevergoeding of herstel met betrekking tot dergelijke schade.

2. Behalve in geval van overmacht is de contractant aansprakelijk voor verliezen, directe of indirecte
lichamelijke en materiële schade, die hijzelf, elke persoon die namens hem handelt of elk lid van
zijn personeel berokkent aan het Europees Parlement of aan derden tijdens de uitvoering van het
contract, inclusief in het kader van een onderaannemingscontract zoals bedoeld in artikel II.6. Hij
is ook aansprakelijk voor kwaliteitsgebreken en vertragingen in de uitvoering van het contract. Het
Europees Parlement is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van de contractant
tijdens de uitvoering van het contract.
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3. De contractant neemt iedere schadeloosstelling op zich in geval van door derden tegen het Europees
Parlement ondernomen actie, ingediende klacht of aangespannen rechtsgeding wegens door de
contractant tijdens de uitvoering van het contract veroorzaakte schade.

4. De contractant ondersteunt het Europees Parlement bij welke vordering dan ook van een derde
tegen het Europees Parlement in verband met de uitvoering van het contract. De hiervoor door de
contractant gemaakte kosten kunnen worden gedragen door het Europees Parlement.

5. Onverminderd de bepalingen inzake inontvangstneming en garantie moet de contractant de door
het Europees Parlement geleden verliezen en directe of indirecte schade vergoeden die is ontstaan
als gevolg van het niet, gebrekkig of te laat uitvoeren van het contract.

ARTIKEL II.3 – FACTURERING

1. De contractant verbindt zich ertoe een factuur op te stellen die in overeenstemming is met de
contractuele bepalingen en geldt voor een of meer bestelbonnen of specifieke contracten.

2. Elke factuur moet de volgende gegevens bevatten: de referentie en/of datum van de bestelbon(nen)
of het (de) specifieke contract(en), de beschrijving van de geleverde diensten, de in euro uitgedrukte
prijzen, de bankgegevens van de contractant, met vermelding van zijn IBAN- en BIC-codes en zijn
btw-nummer. Voorts moet op de factuur de vermelding "Voor officieel gebruik door het Europees
Parlement" voorkomen. Ook kan de eindontvanger apart vermeld worden op de factuur.

3. De factuur moet worden gericht aan de Dienst officiële post van het Europees Parlement, Plateau
du Kirchberg, L-2929 Luxemburg.

4. Onverminderd zijn recht op rente vanwege te late betaling aanvaardt de contractant de eventuele
financiële beperkingen die voortvloeien uit het stelsel van voorlopige twaalfden indien de algemene
begroting van de Europese Unie bij de aanvang van het begrotingsjaar niet is goedgekeurd,
overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

ARTIKEL II.4 – FISCALE BEPALINGEN

1. De contractant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde fiscale
bepalingen. Het niet-nakomen van deze bepalingen maakt de ingediende betalingsverzoeken
ongeldig.

2. De contractant erkent dat het Europees Parlement als instelling van de Europese Unie krachtens
artikel 3 van het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie is
vrijgesteld van de betaling van alle rechten en belastingen, in het bijzonder de btw. Deze vrijstelling
wordt door de regeringen van de lidstaten aan het Europees Parlement verleend door middel van
terugbetaling achteraf na overlegging van bewijsstukken, of door middel van directe vrijstelling.

3. Indien de contractant krachtens de van toepassing zijnde belastingwetgeving btw moet afdragen
over de betalingen die hij uit hoofde van dit contract ontvangt, betaalt het Europees Parlement de
contractant, naast de in artikel I.4 van de bijzondere voorwaarden vermelde prijs, het bedrag van
de toegepaste btw, en verzoekt het de bevoegde nationale autoriteiten vervolgens om terugbetaling
ervan. De contractant doet het Europees Parlement hiertoe een factuur toekomen die is opgesteld
in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de btw, met vermelding van
de plaats waar hij btw-plichtig is. Op de factuur moet duidelijk zijn aangegeven dat de diensten zijn
verleend voor het Europees Parlement, en moeten voorts het voor de dienstverleningen en de
daarmee samenhangende leveringen te betalen bedrag, exclusief btw, en het bedrag van de btw
daarop, afzonderlijk worden vermeld.

4. Voor contractanten die in België gevestigd zijn, moet in de bestelbonnen of specifieke contracten
worden vermeld: "In België geldt het gebruik van de bestelbon als een verzoek tot vrijstelling van
btw nr. 450, artikel 42, lid 3.3, van het Btw-wetboek (circulaire 1978)", of dezelfde vermelding in
het Frans of het Duits. De contractant moet op zijn factuur of facturen vermelden: "Vrijgesteld van
btw overeenkomstig artikel 42, lid 3.3, van het Btw-wetboek", of dezelfde vermelding in het Frans
of het Duits.
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ARTIKEL II.5 – TERUGVORDERING

1. Wanneer het totale uitgekeerde bedrag hoger is dan het uit hoofde van het specifieke contract of de
bestelbon werkelijk verschuldigde bedrag of wanneer een terugvordering uit hoofde van het
contract gerechtvaardigd is, betaalt de contractant het overeenstemmende bedrag in euro's terug
zodra hij de debetnota ontvangt, volgens de voorwaarden en binnen de termijnen als bepaald door
het Europees Parlement.

2. Indien betaling niet binnen de in de debetnota gestelde termijn plaatsvindt, wordt het verschuldigde
bedrag vermeerderd met de overeenkomstig artikel I.4 van de bijzondere voorwaarden berekende
vertragingsrente. De rente is verschuldigd vanaf de eerste kalenderdag volgend op de dag waarop
het bedrag opeisbaar is geworden tot de kalenderdag waarop de schuld volledig is voldaan.

3. Het Europees Parlement kan, na kennisgeving aan de contractant, vaststaande, liquide en opeisbare
vorderingen innen door middel van verrekening, wanneer de contractant van zijn kant een
vaststaande, liquide en opeisbare vordering op de Europese Unie heeft. Het Europees Parlement
kan dit bedrag ook inhouden op de waarborgsom, indien daarin is voorzien.

ARTIKEL II.6 – ONDERAANNEMING

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Europees Parlement mag de contractant
geen onderaannemingscontracten sluiten noch derden de facto daarmee belasten. Aanvaarding van
een offerte die vóór de ondertekening van het raamcontract of een specifiek contract is ingediend
en waarin vermeld staat dat een beroep wordt gedaan op een of meer onderaannemers, komt neer
op stilzwijgende aanvaarding van die onderaannemer(s) door het Europees Parlement.

2. Zelfs wanneer het Europees Parlement de contractant toestemming verleent voor onderaanneming,
blijft de contractant als enige volledig aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract,
zowel ten opzichte van het Europees Parlement als ten opzichte van derden.

3. De contractant is verplicht in elk met de onderaannemers gesloten contract alle bepalingen op te
nemen die het voor het Europees Parlement mogelijk maken dezelfde rechten uit te oefenen en
dezelfde waarborgen te genieten, zowel tegenover deze onderaannemers als tegenover de
contractant zelf.

4. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om van de contractant inlichtingen te eisen
over de naleving van de uitsluitingscriteria, over de juridische status, de economische en financiële
draagkracht, het vermogen om aan regelgeving te voldoen en de technische en
beroepsbekwaamheid van de onderaannemer, met inbegrip van de minimumeisen die in het bestek
zijn opgenomen. Hiertoe behoort ook de nakoming van de toepasselijke verplichtingen die
voortvloeien uit het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Unierecht, nationaal recht
en collectieve overeenkomsten of uit hoofde van de internationale milieu-, sociale en
arbeidsrechtelijke voorschriften die zijn opgenomen in bijlage X bij Richtlijn 2014/24/EU (PB L 94
van 28.3.2014, blz. 65).

5. De aanbestedende dienst kan de contractant verzoeken een onderaannemer te vervangen die zich in
een situatie bevindt als bedoeld in artikel II.15.1, onder d) en e).

6. Indien de in lid 1 bedoelde toestemming ontbreekt of indien de voorwaarden voor de toestemming
niet worden nageleefd, kan een onderaanneming door de contractant niet tegen het Europees
Parlement worden ingeroepen en heeft deze geen enkel gevolg voor het Europees Parlement.

ARTIKEL II.7 – OVERDRACHT

1. De contractant mag de uit het contract voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel noch
gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Europees
Parlement.
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2. De contractant is verplicht in elk met de cessionarissen gesloten contract alle bepalingen op te
nemen die het voor het Europees Parlement mogelijk maken dezelfde rechten uit te oefenen en
dezelfde waarborgen te genieten, zowel tegenover deze cessionarissen als tegenover de contractant
zelf.

3. Indien de in lid 1 bedoelde toestemming ontbreekt of indien de voorwaarden voor de toestemming
niet worden nageleefd, kan een onderaanneming door de contractant niet tegen het Europees
Parlement worden ingeroepen en heeft deze geen enkel gevolg voor het Europees Parlement.

ARTIKEL II.8 – BELANGENCONFLICTEN EN BEROEPSMATIG BELANGENCONFLICT

1. De contractant treft alle maatregelen die nodig zijn om situaties te voorkomen die een onpartijdige
en objectieve uitvoering van het contract in gevaar kunnen brengen. Een belangenconflict kan met
name ontstaan als gevolg van economische belangen, politieke of nationale affiniteiten,
verwantschaps- of gevoelsbanden of om het even welke andere gemeenschappelijke betrekkingen
of belangen. Een belangenconflict kan met name ontstaan wanneer sprake is van een situatie zoals
omschreven in artikel 107, lid 1, onder c), van de financiële regels. Een beroepsmatig
belangenconflict is een situatie waarin de vroegere of huidige beroepswerkzaamheden van de
contractant gevolgen hebben voor zijn capaciteit om het raamcontract of een specifiek contract
volgens passende kwaliteitsnormen uit te voeren, zoals omschreven in artikel 148, lid 6, van de
uitvoeringsvoorschriften. Wanneer tijdens de uitvoering van het contract enig vermoeden van
belangenconflict of beroepsmatig belangenconflict ontstaat, moet het Europees Parlement hiervan
onverwijld en schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Bij een dergelijk conflict treft de
contractant onmiddellijk alle maatregelen die noodzakelijk zijn om een einde te maken aan deze
situatie.

2. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor na te gaan of genoemde maatregelen passend
zijn en kan in voorkomend geval eisen dat de contractant binnen een door het Europees Parlement
vastgestelde termijn aanvullende maatregelen treft.

3. De contractant ziet erop toe dat zijn personeel, bestuursorganen en directieleden niet in een situatie
terechtkomen die tot een belangenconflict kan leiden. De contractant vervangt onmiddellijk en
zonder hiervoor enige vorm van compensatie te eisen van het Europees Parlement, elk personeelslid
dat zich in een dergelijke situatie bevindt.

4. De contractant verklaart dat hij:

- geen aanbieding van welke aard ook heeft gedaan, en zich ertoe verbindt geen aanbieding
van welke aard ook te zullen doen, die hem uit hoofde van het contract tot voordeel kan
strekken;

- geen enkel financieel voordeel of voordeel in natura heeft verleend, nagestreefd, getracht
te verkrijgen of aangenomen, en zich ertoe verbindt geen enkel financieel voordeel of
voordeel in natura te zullen verlenen, nastreven, trachten te verkrijgen of aan te nemen, van
of ten gunste van welke persoon ook, dat direct of indirect neerkomt op een illegale
handeling of een vorm van corruptie, doordat het kan worden beschouwd als een gift of
een beloning in verband met de uitvoering van het contract.

5. De contractant stelt zijn personeel, zijn administratieve en leidinggevende organen, alsmede
derden die deelnemen aan de uitvoering van dit contract schriftelijk op de hoogte van alle uit dit
artikel voortvloeiende verplichtingen. Indien het Europees Parlement daarom verzoekt, wordt het
in het bezit gesteld van een kopie van de gegeven instructies en de in dat verband aangegane
verbintenissen.
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ARTIKEL II.9 – INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

1. Definities

- "maker": iedere natuurlijke persoon die aan de productie van het resultaat bijdraagt;

- "reeds bestaand materiaal": materialen, documenten, technologieën of knowhow die reeds
bestonden op het ogenblik dat de contractant ze gebruikte voor de productie van een
resultaat in het kader van de uitvoering van dit contract;

- "reeds bestaande rechten": alle industriële- en intellectuele-eigendomsrechten op reeds
bestaand materiaal; het kan gaan om eigendomsrechten, licentierechten en/of
gebruiksrechten van de contractant, de maker, de aanbestedende dienst en eventuele
derden;

- "resultaat": elke beoogde uitkomst van de uitvoering van dit contract, ongeacht de vorm of
de aard ervan, die is aangeleverd en definitief of gedeeltelijk door de aanbestedende dienst
is goedgekeurd. Een resultaat kan in dit contract nader worden omschreven als een
prestatie. Een resultaat kan, naast de materialen geproduceerd door de contractant of op
diens verzoek, ook reeds bestaande materialen omvatten.

2. Eigendom van de resultaten en exclusieve rechten

De Unie verkrijgt onherroepelijk wereldwijd de eigendom van de resultaten en alle intellectuele-
eigendomsrechten uit hoofde van dit contract. De aldus verkregen intellectuele-eigendomsrechten
omvatten alle rechten, zoals auteursrechten en andere intellectuele- of industriële-eigendomsrechten, op
alle resultaten en op alle technologische oplossingen en gegevens die de contractant of zijn
subcontractant heeft gecreëerd of geproduceerd in het kader van de uitvoering van het contract. De
aanbestedende dienst kan de verkregen rechten exploiteren en gebruiken conform het bepaalde in dit
contract. De Unie verkrijgt alle rechten vanaf het moment dat de aanbestedende dienst de door de
contractant aangeleverde resultaten goedkeurt. Die aanlevering en goedkeuring gelden als een
daadwerkelijke overdracht van de rechten van de contractant aan de Unie.

De betaling van de prijs omvat ook alle aan de contractant te betalen vergoedingen voor de verkrijging
van de eigendom van de rechten door de Unie, waaronder die op alle vormen van exploitatie en gebruik
van de resultaten.

3. Licentie op reeds bestaande materialen

De Unie verkrijgt in het kader van dit contract niet de eigendom van de reeds bestaande rechten.

De contractant verleent een royaltyvrije, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie op de reeds
bestaande rechten aan de Unie, die de reeds bestaande materialen, inclusief de ermee samenhangende
rechten, mag gebruiken voor alle exploitatiewijzen vermeld in dit contract of in specifieke contracten.
Alle reeds bestaande rechten worden aan de Unie in licentie gegeven vanaf het ogenblik waarop de
resultaten worden aangeleverd en door de aanbestedende dienst worden goedgekeurd.

Het in licentie geven van reeds bestaande rechten aan de Unie in het kader van dit contract is wereldwijd
geldig voor de duur van de bescherming uit hoofde van de intellectuele-eigendomsrechten.

De betaling van de in de specifieke contracten vermelde prijs omvat ook alle aan de contractant te betalen
vergoedingen voor het aan of door de Unie in licentie geven of overdragen van de reeds bestaande
rechten, waaronder die op alle vormen van exploitatie en gebruik van de resultaten overeenkomstig de
eventuele bepalingen in de bijzondere voorwaarden of specifieke contracten.

Wanneer de contractant voor de uitvoering van het contract gebruik moet maken van reeds bestaande
materialen die aan de aanbestedende dienst toebehoren, kan de aanbestedende dienst verlangen dat de



17/25

contractant een adequate licentieovereenkomst ondertekent. Dit gebruik door de contractant houdt geen
overdracht van rechten aan de contractant in en blijft beperkt tot de doelstellingen van het contract.

4. Exclusieve rechten

De Unie verkrijgt de volgende exclusieve rechten:

(a) reproductie: het recht de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke
reproductie van de resultaten met welke middelen (mechanische, digitale of andere) en in welke
vorm ook, toe te staan of te verbieden;

(b) mededeling aan het publiek: het exclusieve recht elke voorstelling, demonstratie of mededeling
voor het publiek van de resultaten, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling
aan het publiek op zodanige wijze dat de resultaten voor leden van het publiek op een door hen
individueel gekozen plaats en tijdstip toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden; dit recht omvat
tevens de mededeling en uitzending per kabel of per satelliet;

(c) verspreiding: het exclusieve recht elke vorm van verspreiding onder het publiek van de resultaten
of van kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden;

(d) verhuur: het exclusieve recht de verhuur of uitlening van de resultaten of van kopieën daarvan, toe
te staan of te verbieden;

(e) aanpassing: het exclusieve recht elke wijziging van de resultaten toe te staan of te verbieden;
(f) vertaling: het exclusieve recht de vertaling, aanpassing, bewerking en totstandbrenging van

afgeleide werken op basis van de resultaten en elke andere verandering van de resultaten toe te
staan of te verbieden, met inachtneming van de eventuele morele rechten van de auteurs;

(g) wanneer de resultaten (mede) betrekking hebben op een databank: het exclusieve recht het
overbrengen van de inhoud van de databank of van een substantieel deel ervan op een andere drager,
met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden, en het exclusieve recht het
hergebruik van de inhoud van de databank of van een substantieel deel ervan, door verspreiding
van kopieën, verhuur, onlinetransmissie of in een andere vorm, toe te staan of te verbieden;

(h) wanneer de resultaten (mede) betrekking hebben op octrooieerbare materie: het recht die materie
te registreren als een octrooi en dat octrooi verder optimaal te exploiteren;

(i) wanneer de resultaten (mede) betrekking hebben op logo's of op materie die als handelsmerk kan
worden geregistreerd: het recht dergelijk logo's of materie als handelsmerk te registreren en deze
verder te exploiteren en te gebruiken;

(j) wanneer de resultaten (mede) betrekking hebben op knowhow: het recht deze knowhow te
gebruiken voor zover dat nodig is om de resultaten ten volle te kunnen benutten conform het
bepaalde in dit raamcontract, en het recht deze knowhow ter beschikking te stellen aan
contractanten of subcontractanten die namens de aanbestedende dienst optreden en die, indien
nodig, een adequate vertrouwelijkheidsverklaring moeten ondertekenen;

(k) wanneer de resultaten (mede) de vorm hebben van documenten:
(i) het recht het hergebruik van de documenten toe te staan; "hergebruik": het gebruik van

documenten door natuurlijke personen of rechtspersonen voor andere commerciële of niet-
commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel waarvoor de documenten zijn
geproduceerd;

(ii) het recht de resultaten op te slaan en te archiveren conform de regels inzake documentenbeheer
die van toepassing zijn op de aanbestedende dienst, met inbegrip van digitalisering of
omzetting van het format met het oog op bewaring of nieuwe gebruiksdoeleinden;

(l) wanneer de resultaten (mede) de vorm hebben van software, waaronder de broncode, de objectcode
en, in voorkomend geval, de documentatie, het voorbereidende materiaal en handboeken, gelden,
naast de andere in dit artikel vermelde rechten, ook de volgende rechten;
(i) eindgebruikersrechten, voor alle doeleinden die voortvloeien uit dit contract en de wil van

partijen, door de Unie of door subcontractanten die handelen namens de Unie;
(ii) het recht de software te decompileren of te disassembleren;

(m) het recht om elk van de in dit raamcontract bepaalde exclusieve rechten of exploitatiewijzen in
licentie of, in geval van in licentie gegeven reeds bestaande rechten, in sublicentie te geven aan
derden;
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(n) voor zover de contractant zich kan beroepen op morele rechten, het recht voor de aanbestedende
dienst om, tenzij in dit raamcontract anders is bepaald, de resultaten te publiceren met of zonder
vermelding van de na(a)m(en) van de maker(s) en het recht om te beslissen of en wanneer de
resultaten kunnen worden bekendgemaakt en gepubliceerd.

De contractant garandeert dat de exclusieve rechten en de exploitatiewijzen met betrekking tot alle delen
van de resultaten door de Unie kunnen worden uitgeoefend, ongeacht of zij door de contractant zijn
gecreëerd dan wel bestaan uit reeds bestaande materialen.

Wanneer reeds bestaande materialen op eigen initiatief van de contractant in de resultaten zijn
opgenomen, kan de aanbestedende dienst ermee instemmen dat de bovenstaande lijst aan redelijke
beperkingen wordt onderworpen, mits deze materialen gemakkelijk identificeerbaar zijn en van de rest
kunnen worden gescheiden en zij geen substantiële elementen van de resultaten zijn, en mits er, indien
nodig, bevredigende vervangingsoplossingen zijn, zonder extra kosten voor de aanbestedende dienst. In
een dergelijk geval moet de contractant de aanbestedende dienst vooraf duidelijk op de hoogte brengen
van een dergelijke optie; de aanbestedende dienst heeft het recht die optie af te wijzen.

5. Gegevens over reeds bestaande rechten

Bij de aanlevering van de resultaten moet de contractant garanderen dat de resultaten en de in de
resultaten opgenomen reeds bestaande materialen vrij zijn van aanspraken van makers of derden, voor
elk gebruik dat door de aanbestedende dienst binnen de grenzen van dit raamcontract kan worden
overwogen, en dat alle vereiste reeds bestaande rechten zijn verkregen of in licentie zijn gegeven.

Daartoe moet de contractant een lijst opstellen van alle reeds bestaande rechten op de resultaten van dit
raamcontract of delen daarvan, met inbegrip van de identificatie van de houders van die rechten. Indien
er geen reeds bestaande rechten op de resultaten zijn, moet de contractant een verklaring in die zin
verstrekken. De contractant moet deze lijst of deze verklaring uiterlijk bij de indiening van de factuur
voor de betaling van het saldo aan de aanbestedende dienst verstrekken.

6. Bewijs van de verlening van reeds bestaande rechten

De contractant moet bewijzen dat hij eigenaar is van of een gebruiksrecht heeft op alle in de lijst
opgenomen reeds bestaande rechten, behalve wat betreft de rechten waarvan de Unie eigenares is of
waarvoor door de Unie een licentie is verleend. De aanbestedende dienst kan ook na het verstrijken van
dit contract nog om dat bewijs verzoeken.

Dat bewijs kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de rechten op: delen van andere documenten,
afbeeldingen, grafieken, geluiden, muziek, tabellen, gegevens, software, technische uitvindingen,
knowhow, IT-ontwikkelingsinstrumenten, routines, subroutines of andere programma's
("achtergrondtechnologie"), concepten, ontwerpen, installaties of kunstwerken, gegevens, bron- of
achtergrondmateriaal of andere delen van externe oorsprong.

Dat bewijs moet in voorkomend geval het volgende omvatten:

(a) de naam en het versienummer van een softwareproduct;
(b) de volledige omschrijving van het werk en de volledige identiteit van de auteur, componist,

muzikant, ontwikkelaar, maker, vertaler, invoerder van gegevens, grafisch ontwerper, uitgever,
redacteur, fotograaf en producent;

(c) een kopie van de licentie voor het gebruik van het product of van de overeenkomst waarbij de
betrokken rechten aan de contractant zijn verleend of een verwijzing naar die licentie;

(d) een kopie van de overeenkomst of een uittreksel uit de arbeidsovereenkomst waarbij de
betrokken rechten aan de contractant zijn verleend wanneer delen van de resultaten door zijn
personeel werden geproduceerd;

(e) de tekst van de eventuele disclaimer.
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Het verstrekken van dat bewijs betekent niet dat de contractant niet verantwoordelijk is wanneer blijkt
dat hij niet over de vereiste rechten beschikt, ongeacht wanneer en door wie dat feit aan het licht wordt
gebracht.

De contractant garandeert ook dat hij beschikt over alle betrokken rechten of dat hij die rechten mag
overdragen en dat hij alle vergoedingen in verband met de eindresultaten, met inbegrip van
vergoedingen aan auteursrechtenbureaus, heeft betaald of heeft gecontroleerd dat deze zijn betaald.

7. Het citeren van werken in de resultaten

In de resultaten moet de contractant duidelijk alle citaten aangeven die hij uit bestaande werken heeft
gehaald. De volledige referentie omvat naargelang van het geval: naam van de auteur, titel van het werk,
datum en plaats van publicatie, datum van creatie, plaats van publicatie op het internet, nummer, volume
en andere gegevens aan de hand waarvan de oorsprong gemakkelijk kan worden vastgesteld.

8. Morele rechten van makers

Door de resultaten aan te leveren, garandeert de contractant dat de makers er zich niet op basis van hun
auteursrechtelijk beschermde morele rechten tegen zullen verzetten:

(a) dat hun namen wel of niet worden vermeld wanneer de resultaten aan het publiek worden
gepresenteerd;

(b) dat de resultaten wel of niet openbaar worden gemaakt nadat de definitieve versie ervan aan de
aanbestedende dienst is aangeleverd;

(c) dat de resultaten worden aangepast, mits dit wordt gedaan op een wijze die geen afbreuk doet
aan de eer of de goede naam van de maker.

Indien morele rechten op delen van de resultaten auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn, moet de
contractant van de makers de toestemming krijgen inzake het verlenen of het afstand doen van de
betrokken morele rechten conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, en moet hij bereid zijn op
verzoek de desbetreffende bewijsstukken te verstrekken.

9. Beeldrechten en geluidsopnamen

Indien natuurlijke personen zijn afgebeeld in een resultaat of wanneer hun stem of een ander particulier
element op herkenbare wijze is geregistreerd, moet de contractant een verklaring van deze personen (of
in het geval van minderjarigen, van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen) verkrijgen waarin
zij toestemming geven voor het omschreven gebruik van hun afbeelding, stem of particulier element en
moet hij de aanbestedende dienst op verzoek een kopie van deze verklaring verstrekken. De contractant
moet de nodige maatregelen nemen om die toestemming conform de toepasselijke wettelijke bepalingen
te verkrijgen.

10. Auteursrechtelijke mededeling over reeds bestaande rechten

Wanneer de contractant reeds bestaande rechten op delen van de resultaten behoudt, moet bij gebruik
van de resultaten overeenkomstig artikel I.16.1 de volgende disclaimer worden toegevoegd: "© — jaar
— Europese Unie. Alle rechten voorbehouden. Bepaalde delen zijn onder voorwaarden in licentie
gegeven aan de EU", of een andere gelijkwaardige disclaimer die de aanbestedende dienst het meest
passend acht of waarover de partijen per geval overeenstemming kunnen bereiken. Dat geldt niet
wanneer de opneming van een dergelijke disclaimer met name om praktische redenen onmogelijk zou
zijn.

11. Zichtbaarheid van Uniefinanciering en disclaimer

Wanneer de contractant gebruik maakt van de resultaten, moet hij verklaren dat deze in het kader van
een contract met de Unie zijn geproduceerd en dat de geformuleerde meningen uitsluitend die van de
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contractant zijn en niet het officiële standpunt van de aanbestedende dienst weergeven. De
aanbestedende dienst kan de contractant schriftelijk van deze verplichting vrijstellen of de tekst van de
disclaimer verstrekken.

ARTIKEL II.10 – VERTROUWELIJKHEID EN DISCRETIE

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het Europees Parlement, is de contractant
verplicht jegens iedere onbevoegde persoon de feiten, gegevens, kennis, documenten of elementen
waarvan het Europees Parlement hem heeft medegedeeld dat deze als vertrouwelijk moeten worden
behandeld, als zodanig te behandelen. Ook wanneer de taken voltooid zijn, blijft de contractant
hiertoe verplicht. Deze verplichting blijft voor elk van deze informatie-elementen bestaan totdat
deze elementen op regelmatige wijze openbaar zijn gemaakt.

2. De contractant verplicht zijn vertegenwoordigers, personeelsleden, medewerkers en eventuele
onderaannemers en cessionarissen ertoe de vertrouwelijkheid in acht te nemen.

3. De contractant verplicht zichzelf en zijn personeel ertoe zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het Europees Parlement geen gebruik te maken van of derden bekend te maken
met feiten, informatie, kennis, documenten of andere elementen die hem in het kader van de
uitvoering van het contract zijn meegedeeld of ter kennis zijn gekomen, noch van enig resultaat van
zijn dienstleveringen, wanneer dit niet nodig is voor de uitvoering van het contract. Deze
verplichting blijft ook na de uitvoering van dit contract bestaan.

4. Dit artikel doet geen afbreuk aan eventuele verplichtingen van de contractant die voortvloeien uit
toepasselijke dan wel door rechterlijke instanties of bevoegde autoriteiten opgelegde
regelgevingen.

ARTIKEL II.11 – VERBOD OP HET GEBRUIK VAN BEELDEN VAN HET EUROPEES
PARLEMENT

1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Europees Parlement mag de contractant
buiten- of binnenopnames van de gebouwen van het Europees Parlement niet gebruiken voor
commerciële of reclamedoeleinden.

2. Aan de in lid 1 genoemde toestemming van het Europees Parlement kunnen bijzondere
voorwaarden worden verbonden, en zij kan tot een bepaalde periode worden beperkt.

ARTIKEL II.12 – GEBRUIK, VERSPREIDING EN PUBLICATIE VAN INFORMATIE

1. De contractant stemt ermee in dat het Europees Parlement de gegevens uit het contract of met het
contract verband houdende gegevens op alle mogelijke soorten dragers en op alle mogelijke
manieren verwerkt, gebruikt, verspreidt en publiceert, met name de naam van de contractant, het
voorwerp en de duur van het contract, het betaalde bedrag en de verslagen. Indien het om
persoonsgegevens gaat, gelden de hierop van toepassing zijnde bepalingen van de bijzondere
voorwaarden.

2. Indien de contractant informatie met betrekking tot het contract wil verspreiden of publiceren, moet
het Europees Parlement hier vooraf schriftelijk mee instemmen. Het Europees Parlement kan met
het oog op deze instemming de contractant gelasten het door de Europese Unie betaalde bedrag te
vermelden, of mag andere voorwaarden stellen. De verspreide of gepubliceerde informatie moet in
elk geval vermelden dat de daarin uiteengezette zienswijzen uitsluitend de mening van de
contractant weergeven en niet een formeel standpunt van het Europees Parlement vormen.

3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Europees Parlement is
het de contractant verboden de informatie die hem in het kader van het contract ter kennis is
gekomen voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van het contract.
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ARTIKEL II.13 – INBEZITHOUDING DOOR DE CONTRACTANT VAN MATERIALEN,
ONDERDELEN, APPARATEN, TEKENINGEN, MONSTERS, GOEDEREN, MODELLEN,
PATRONEN, MALLEN EN PROGRAMMATUUR DIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT
TOEBEHOREN

1. De contractant is verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van aan het Europees
Parlement toebehorende materialen, onderdelen, apparaten, tekeningen, monsters, goederen,
modellen, patronen, mallen en software die hij met het oog op de uitvoering van het contract in
bezit heeft, ongeacht of die hem door het Europees Parlement te dien einde ter hand zijn gesteld of
door hemzelf zijn aangekocht voor rekening van het Europees Parlement.

2. De vergoeding van het verlies of de schade als bedoeld in lid 1 gebeurt, naar keuze van het Europees
Parlement en na overleg met de contractant, hetzij in natura (vervanging of reparatie), hetzij door
schadeloosstelling tegen de vervangingsprijs op de dag van het verlies of de beschadiging, in
voorkomend geval vermeerderd met de door de nationale autoriteiten op deze prijs toegepaste
rechten en belastingen.

3. Indien de in lid 1 genoemde goederen kunnen worden afgeschreven, wordt alleen rekening
gehouden met hun restwaarde.

ARTIKEL II.14 – OVERMACHT

1. Onder "overmacht" wordt verstaan elke onvoorziene en uitzonderlijke situatie of gebeurtenis die
plaatsvindt buiten de wil van de partijen om en niet te wijten is aan een fout of nalatigheid van een
van de partijen, waardoor een van de partijen een of meer van haar contractuele verplichtingen niet
kan nakomen en waarvan de gevolgen ondanks alle geleverde inspanningen niet kunnen worden
voorkomen. Defecten aan uitrusting, apparatuur of materialen, vertraging in het ter beschikking
stellen ervan, arbeidsconflicten, stakingen, wanprestatie van een onderaannemer en financiële
problemen kunnen uitsluitend ingeroepen worden als geval van overmacht indien zij rechtstreeks
het gevolg zijn van een vastgesteld geval van overmacht.

2. Indien een van de partijen geconfronteerd wordt met een geval van overmacht, brengt zij de andere
partij hiervan onmiddellijk per aangetekende brief met ontvangstbewijs of op equivalente wijze op
de hoogte, met vermelding van de aard, de vermoedelijke duur en de te verwachten gevolgen ervan.

3. Indien een partij haar contractuele taken niet heeft kunnen uitvoeren wegens overmacht, wordt dit
niet beschouwd als een schending of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen. Indien
de contractant de hem toevertrouwde taken wegens overmacht niet kan uitvoeren, heeft hij geen
recht op betaling noch op schadevergoeding. Voor een gedeeltelijke uitvoering ontvangt hij een
proportionele vergoeding. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de contractant op
vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en kosten voor het overbrengen van materiaal voor de
uitvoering van het contract.

4. De partijen treffen alle noodzakelijke maatregelen om hun eventuele schade tot een minimum te
beperken.

ARTIKEL II.15 – OPZEGGING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT

1. Het Europees Parlement kan het contract van rechtswege, zonder gerechtelijke tussenkomst en
zonder betaling van schadevergoeding, per aangetekende brief met ontvangstbewijs geheel of
gedeeltelijk opzeggen in de volgende gevallen:

a) wanneer de contractant of een persoon die onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de
contractant zich in een van de in artikel 106, lid 1, onder a) of b), van de financiële regels2

bedoelde situaties bevindt;

2 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie,
als gewijzigd (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32012R0966)
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b) indien de contractant of enig persoon in de zin van artikel 106, lid 4, van de financiële regels,
zich in een van de situaties bevindt als bedoeld in artikel 106, lid 1, onder c) tot en met f), of
artikel 106, lid 2, van de financiële regels;

c) indien de contractant niet voldoet aan de toepasselijke verplichtingen op het gebied van het
milieu-, sociaal en arbeidsrecht die zijn vastgelegd in het Unierecht, het nationale recht of
collectieve arbeidsovereenkomsten of de in bijlage X bij Richtlijn 2014/24/EU vermelde
bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht;

d) indien de contractant zich in een situatie bevindt die aanleiding kan geven tot een
belangenconflict of een beroepsmatig belangenconflict als bedoeld in artikel II.8;

e) indien de contractant valse verklaringen heeft afgelegd bij het verstrekken van inlichtingen die
werden verlangd als voorwaarde voor deelname aan de procedure, of deze inlichtingen niet heeft
verstrekt;

f) wanneer een wijziging in de organisatie of in de juridische, financiële of technische situatie bij
de contractant volgens het Europees Parlement substantieel afbreuk doet aan de uitvoering van
het contract;

g) indien de contractant er door zijn eigen nalatigheid niet in slaagt een voor de uitvoering van het
contract noodzakelijke vergunning of autorisatie te verkrijgen;

h) na een ingebrekestelling, waarin de aard van het niet-nakomen van de contractuele
verplichtingen wordt aangegeven en waarbij het Europees Parlement vaststelt dat de uitvoering
niet strookt met de bepalingen van het contract, van het bestek en alle bijlagen daarbij, of van
de offerte van de contractant, die per aangetekende brief met ontvangstbewijs verstuurd is aan
de contractant en vijftien kalenderdagen na verzending geheel of gedeeltelijk zonder gevolg is
gebleven;

i) indien de contractant een sanctie is opgelegd uit hoofde van artikel 106, lid 13, van Verordening
(EU, Euratom) nr. 966/2012;

j) indien na gunning van de opdracht blijkt dat er in de gunningsprocedure of bij de uitvoering van
het contract belangrijke fouten, onregelmatigheden, corruptie of fraude zijn geconstateerd. Als
deze de contractant betreffen, kan het Europees Parlement bovendien betaling weigeren, de
reeds betaalde bedragen terugvorderen of alle contracten die met de betreffende contractant zijn
gesloten, opzeggen, naar rato van de ernst van de betreffende fouten, onregelmatigheden,
corruptie of fraude;

k) indien sprake is van snelle ontwikkelingen van prijzen en technologie in de bedrijfstak waarin
het contract wordt uitgevoerd en indien uit de tussentijdse evaluatie van het Europees Parlement
blijkt dat de oorspronkelijk vastgestelde bepalingen niet meer in overeenstemming zijn met deze
ontwikkelingen;

2. In geval van overmacht waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel II.14, kan elke
contractpartij het geldende contract, het (de) geldende specifieke contract(en) of de geldende
bestelbon(nen) opzeggen wanneer niet zeker is of deze kunnen worden uitgevoerd gedurende een
periode van ten minste een vijfde van de periode zoals aangegeven in respectievelijk de bijzondere
voorwaarden, het specifieke contract of de bestelbon.

3. Vóór een opzegging overeenkomstig lid 1, onder i), heeft de contractant de mogelijkheid zijn
opmerkingen per aangetekende brief met ontvangstbewijs in te dienen binnen een termijn van
15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de ingebrekestelling.

4. De opzegging wordt van kracht vanaf de datum van ontvangst van de aangetekende brief met
ontvangstbewijs waarin het contract wordt opgezegd, of vanaf een andere datum die in de
opzeggingsbrief wordt genoemd.

5. Gevolgen van de opzegging:
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a) Indien het Europees Parlement het contract opzegt overeenkomstig dit artikel en onder
voorbehoud van de overige contractuele bepalingen, ziet de contractant af van het vorderen van
een schadevergoeding voor directe of indirecte schade, met name voor de derving van verwachte
winsten als gevolg van het niet voltooien van de dienstleveringen. Zodra hij de brief ontvangt
waarin de opzegging van het geldende contract, het geldende specifieke contract of de geldende
bestelbon wordt gemeld, moet de contractant alle noodzakelijke maatregelen treffen om de
kosten tot een minimum te beperken, eventuele schade te voorkomen en zijn verbintenissen te
annuleren of te beperken. Hij stelt de in de bijzondere voorwaarden voorgeschreven documenten
op voor de taken die zijn uitgevoerd tot de datum waarop de opzegging van kracht wordt, binnen
een termijn van maximaal zestig kalenderdagen gerekend vanaf deze datum.

b) Het Europees Parlement kan schadevergoeding eisen voor alle veroorzaakte verliezen en/of
directe of indirecte schade en kan besluiten alle uit hoofde van het contract aan de contractant
betaalde bedragen terug te vorderen.

c) Na opzegging kan het Europees Parlement de diensten door een plaatsvervanger laten uitvoeren
en gelijk welke andere contractant met de voltooiing van de dienstleveringen gelasten. Ook als
het Europees Parlement het contract niet opzegt, heeft het het recht om de uitvoering door een
vervanger op te leggen, na dit schriftelijk aan de contractant te hebben gemeld, om de goede
uitvoering van de contractueel bepaalde diensten te garanderen. In dat geval heeft het Europees
Parlement het recht om bij de contractant alle aanvullende kosten terug te vorderen die zijn
gemaakt voor de voltooiing van de betreffende dienstleveringen, onverminderd elk ander recht
of elke andere garantie die ten gunste van het Europees Parlement in dit contract is bepaald.

d) Na opzegging kan het Parlement administratieve en financiële sancties opleggen onder de in de
artikelen 106 tot en met 108 van de financiële regels omschreven voorwaarden.

ARTIKEL II.16 – BETWISTINGEN, DESKUNDIGENONDERZOEK

1. Bij een geschil waarbij materiële of technische verificaties noodzakelijk zijn, kan de meest gerede
partij een deskundigenonderzoek laten verrichten alvorens de zaak aan een gerechtelijke instantie
voor te leggen. Hiertoe brengt de meest gerede partij de andere partij schriftelijk op de hoogte van
het voorwerp van het geschil en stelt zij de naam van een deskundige voor.

2. De wederpartij moet binnen een termijn van vijftien kalenderdagen mededelen of zij deze
deskundige al dan niet aanvaardt, en indien zij de deskundige niet aanvaardt een tegenvoorstel doen,
waarop de meest gerede partij binnen vijftien kalenderdagen na kennisgeving moet reageren. Deze
briefwisseling gebeurt per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

3. Indien beide partijen geen akkoord kunnen bereiken, legt de meest gerede partij het geschil voor
aan de krachtens artikel I.13 bevoegde rechtbank en verzoekt deze indien nodig een deskundige
aan te wijzen.

ARTIKEL II.17 – ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE SANCTIES

1. Het Europees Parlement kan in de volgende gevallen administratieve of financiële sancties
opleggen:

a) aan een contractant die in een uitsluitingssituatie verkeert overeenkomstig artikel 106 van de
financiële regels;

b) aan een contractant die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken
van de inlichtingen die door het Europees Parlement werden verlangd als voorwaarde voor
deelname aan de aanbestedingsprocedure, of deze inlichtingen niet heeft verstrekt;

Het Europees Parlement of de bij artikel 108 van de financiële regels ingestelde instantie moet de
contractant evenwel in alle gevallen eerst de gelegenheid bieden zijn opmerkingen te maken.

2. Administratieve of financiële sancties staan in verhouding tot de omvang van de opdracht en de
ernst van de begane fouten en kunnen het volgende inhouden:
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a) uitsluiting van de contractant van opdrachten en subsidies die uit de begroting van de Europese
Unie gefinancierd worden; en/of

b) betaling door de contractant van financiële sancties tot ten hoogste 10 % van de waarde van de
opdracht in kwestie; en/of

c) de publicatie van de naam van de contractant, de uitsluitingssituatie en de duur van de
uitsluiting, ingevolge artikel 106, lid 16, van de financiële regels.

ARTIKEL II.18 – CONTROLES EN AUDITS

1. Overeenkomstig artikel 161 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 is de Europese
Rekenkamer bevoegd om documenten die in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen die
betalingen ontvangen uit de begroting van de Europese Unie te controleren, te rekenen vanaf de
ondertekening van het contract tot vijf jaar na de datum van betaling van het saldo.

2. Het Europees Parlement of een extern orgaan van zijn keuze heeft dezelfde rechten als de Europese
Rekenkamer voor wat betreft verificaties en controles met betrekking tot de naleving van de
contractuele bepalingen, te rekenen vanaf de ondertekening van het contract tot vijf jaar na de
datum van betaling van het saldo.

3. Voorts kan het Europees Bureau voor fraudebestrijding vanaf de ondertekening van het contract tot
vijf jaar na de datum van betaling van het saldo controles en verificaties ter plaatse uitvoeren,
overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996
betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraude en andere
onregelmatigheden, en overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau
voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het
Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad.

4. Ter bescherming van de financiële belangen van de Unie mogen de in artikel I.14 bedoelde
persoonsgegevens conform Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad
en artikel 29 van Gedelegeerde Verordening nr. 1268/2012 van de Commissie worden doorgegeven
aan interne controlediensten, de Europese Rekenkamer, de gespecialiseerde instantie voor
financiële onregelmatigheden en het Europees Bureau voor fraudebestrijding.

ARTIKEL II.19 – MILIEU- EN SOCIALE BEPALINGEN

1. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om rechtstreeks bij de contractant de
noodzakelijke verificaties en controles uit te voeren om na te gaan of aan de in artikel I.7 vermelde
sociale, arbeids- en milieuvoorschriften wordt voldaan. Deze verificaties en controles kunnen
geheel of gedeeltelijk worden verricht door een extern orgaan dat daartoe naar behoren is
gemachtigd door het Europees Parlement.

2. Wanneer wordt vastgesteld dat de contractant de opgelegde eisen niet in acht neemt of wanneer de
contractant weigert het Europees Parlement of een naar behoren gevolmachtigd orgaan verificaties
te laten verrichten, kan het Europees Parlement dit contract opzeggen.

ARTIKEL II.19 bis - BEPALINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. In het kader van de uitvoering van dit contract verbindt de contractant zich ertoe te voldoen en erop
toe te zien dat iedereen die in het kader van de uitvoering van het contract in zijn naam handelt,
voldoet aan de nationale en interne veiligheids- en beveiligingsnormen die van toepassing zijn op
de locaties, gebouwen en/of lopende evenementen van het Europees Parlement alsook alle andere
geldende soortgelijke beperkingen. De contractant is op de hoogte van het feit dat het voldoen aan
deze normen kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot, het verplicht verkrijgen van de bevoegde
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diensten van het Europees Parlement en (of) van de nationale autoriteiten van een
veiligheidsvergunning voor hemzelf en voor iedereen die in het kader van de uitvoering van het
contract in zijn naam handelt.

2. De contractant is verplicht samen te werken met de bevoegde veiligheidsdienst van het Europees
Parlement teneinde deze dienst bij te staan bij de uitvoering van zijn opdracht en zijn taken. Een
dergelijke samenwerking kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het onmiddellijk aan de bevoegde
dienst melden van elke wijziging in het personeelsbestand dat in het kader van de uitvoering van
het contract in zijn naam handelt alsook van elk voorval dat een risico kan vormen voor de
veiligheid van de instelling.

3. Indien een persoon die in naam van de contractant handelt en toegang moet hebben tot een locatie,
gebouw en/of evenement van het Europees Parlement, geen veiligheidsaccreditatie en (of) -
vergunning krijgt of deze verliest, moet de contractant deze persoon onmiddellijk vervangen. Indien
andere toepasselijke veiligheids- en beveiligingsnormen niet worden nageleefd, heeft het Europees
Parlement het recht te eisen dat de persoon in kwestie wordt vervangen. Het nieuwe personeelslid
moet over de nodige veiligheidsaccreditaties en -vergunningen beschikken en in staat zijn het
contract onder dezelfde contractuele voorwaarden verder uit te voeren. De contractant is
aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering van de aan hem toevertrouwde taken die te wijten
zijn aan de vervanging van een personeelslid overeenkomstig dit artikel.

4. Indien de contractant de veiligheidsverplichtingen niet nakomt (en) of weigert zich aan de
procedure voor de veiligheidsaccreditatie en (of) -vergunning te onderwerpen, kan het Europees
Parlement het contract zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen.

ARTIKEL II.20 – WIJZIGING VAN HET CONTRACT

1. Elke wijziging van dit contract en van de bijlagen daarbij, met inbegrip van toevoegingen of
schrappingen, moet schriftelijk worden vastgelegd in een aanhangsel, dat onder dezelfde
voorwaarden als het contract wordt gesloten. Mondelinge afspraken zijn voor de partijen niet
bindend.

2. Indien de bevoegde rechter een bepaling van dit contract ongeldig of niet-tegenwerpbaar verklaart,
blijven de overige bepalingen van het contract van toepassing en verbinden de partijen zich ertoe
de ongeldige of niet-tegenwerpbare bepaling te vervangen door een andere bepaling waarvan het
economische effect zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de betwiste bepaling.

3. Indien het Europees Parlement zich ervan weerhoudt of er niet in slaagt een uit enigerlei bepaling
van dit contract voortvloeiend recht uit te oefenen, betekent dit in geen geval dat het Europees
Parlement van enigerlei bepaling van dit contract afziet.

Gedaan te Luxemburg op .................................... in twee exemplaren.

Voor de contractant Voor het Europees Parlement

Pietro ALBA


