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DEEL I. DE WEDSTRIJD IN GROTE LIJNEN 
 

HOOFDSTUK 1.  VOORWERP VAN DE WEDSTRIJD 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG, Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie1 en de bepalingen van bijlage I bij die verordening, heeft het Europees 
Parlement besloten deze architectuurwedstrijd uit te schrijven voor gedetailleerde schetsen met het 
oog op de vernieuwing van het Paul-Henri Spaakgebouw in Brussel. 
Het Europees Parlement: 
Sinds 1979 is het Europees Parlement de instelling die alle burgers van de Europese Unie democratisch 
vertegenwoordigt. 
De 751 leden van het Europees Parlement, die via rechtstreekse algemene verkiezingen in de 
28 landen van de Europese Unie worden verkozen, oefenen wetgevende en budgettaire 
bevoegdheden uit in het kader van het mandaat dat de kiezers hun hebben gegeven. 
In het Paul-Henri Spaakgebouw, het centrale gebouw van het Europees Parlement in Brussel, bevindt 
zich niet alleen de grote vergaderzaal waar de plenaire vergaderingen van de EP-leden worden 
gehouden, maar ook voorzieningen om de vergaderingen van de parlementaire commissies te houden, 
persconferenties te organiseren en bezoekers te ontvangen. 
 

HOOFDSTUK 2.  VISIE 
Het Europees Parlement is een symbolisch hart en een huis van de Europese democratie, en staat 
centraal in de recente geschiedenis van Europa. Zijn gebouwenerfgoed is niet alleen belangrijk voor de 
Europese wetgever, maar ook voor de burgers, omdat het belangrijke openbare ruimten biedt om in 
dialoog te gaan en de Europese democratie en waarden te beleven. Het is ook een centrale Europese 
plek om ons gemeenschappelijke democratische erfgoed te vieren en te herdenken. Het 
gebouwenerfgoed moet worden behouden en ontwikkeld als een krachtig symbool van onze recente 
geschiedenis. 

 
Het Europese project heeft verschillende uitbreidingen gekend en telt momenteel 28 lidstaten. Met 
zijn rechtstreeks verkozen leden vertegenwoordigt het Europees Parlement meer dan 500 miljoen 
Europese burgers. Tijdens dit historische proces heeft de instelling haar gebouwenbestand uitgebreid 
en haar faciliteiten aangepast om rekening te houden met de toenemende rol van het Parlement als 
volwaardige medewetgever en om de EP-leden een optimale werkomgeving te bieden. De grotere 
bevoegdheden van het Parlement houden ook in dat het de banden met de burgers moet aanhalen en 
hun meer inzicht moet geven in het Europese project. 
 

 Het Parlement van de parlementsleden IS het Parlement van de burgers:  

Het staat open voor de burgers, het staat met hen in wisselwerking en biedt hun een 
buitengewone ervaring. De wisselwerking met de burgers ontwikkelt zich: eerst zijn ze gewoon 
voorbijgangers, dan bezoekers, deelnemers en vervolgens medewetgevers. Dat burgers met 

                                                           
1 In dit document ook “het Financieel Reglement” genoemd. 
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hun diversiteit en waarden worden ontvangen, moedigt hen aan om deel te nemen aan het 
Europese project.  

 Het Europees Parlement wil met zijn algemene milieuaanpak een voorbeeldfunctie vervullen:  

Het toekomstige gebouw wordt geïntegreerd in en verbonden met zijn stedelijke, natuurlijke 
en maatschappelijke omgeving.  
Het dient duurzaam te zijn, hetgeen wordt gemeten in termen van hoe bruikbaar, 
onderhoudsvriendelijk, flexibel en aanpasbaar het is. De flexibiliteit moet worden bekeken in 
de ruimte, in de tijd en qua technologie. 
In het gebouw en zijn ontwikkelingsproces moeten best practices op het gebied van 
duurzaamheid worden toegepast, waarbij een evenwicht moet worden gevonden tussen 
eenvoud en doordachte technologie (met name eco- klimaatregeling en circulaire economie). 
Het vernieuwingsproject moet een positief milieueffect hebben. Het Europees Parlement 
heeft zijn ambities op milieugebied uiteengezet in een handvest voor een gebouw dat als 
voorbeeld dient vanuit milieuoogpunt, dat in bijlage 1 is opgenomen. 
 

HOOFDSTUK 3.  DOELSTELLING 
Doel van de wedstrijd is twee concepten te selecteren (voor nadere informatie, zie ook deel V, 
hoofdstuk 1), die aan het Bureau van het Europees Parlement zullen worden voorgelegd. Het Bureau 
zal het concept kiezen dat vervolgens in detail zal worden uitgewerkt door een “design & build”-
ondernemer die onafhankelijk is van de auteur van het concept. 
Met dit concept beoogt de wedstrijd in hoofdzaak het volgende te omschrijven:  

 de externe volumes en de volumes van de grote binnenruimten 

 de relaties, in het bijzonder de relaties met de omgeving, de relatie tussen binnen en buiten 
via de gebouwschil, de relaties tussen functies, de relaties tussen de verschillende gebruikers 
en het gebouw 

 de sfeer die daardoor buiten en binnen ontstaat 

 het potentieel om de ambities van het Europees Parlement te ontwikkelen via het 
architecturale en technische ontwerp dat in het kader van design & build zal volgen. 

Op basis hiervan zullen de concepten worden beoordeeld. Als in de ingediende concepten materialen, 
texturen of kleuren worden genoemd, wordt dit ter informatie vermeld. Als in het te ontwikkelen 
project dit soort informatie wordt vermeld, wordt die doorgegeven aan de “design & build”-
ondernemer, die dan evalueert hoe ermee rekening kan worden gehouden in overeenstemming met 
de ambities en doelstellingen van het Europees Parlement. 
Het Europees Parlement staat ten opzichte van de “design & build”-ondernemer garant voor het 
concept. In die hoedanigheid is het Parlement van plan een beroep te doen op de auteur van het 
gekozen concept om het bij te staan tijdens de verschillende fasen van de ontwikkeling van het project. 
Bij wijze van voorzorgsmaatregel behoudt het Europees Parlement zich echter het recht voor om het 
project al dan niet uit te voeren en al dan niet een beroep te doen op bijstand. 
 

HOOFDSTUK 4.  CONTEXT 
Het Paul-Henri Spaakgebouw maakt deel uit van een campus van in totaal ongeveer 665 000 m², die 
uit een tiental gebouwen bestaat. De bruto vloeroppervlakte van het huidige gebouw bedraagt 
ongeveer 84 000 m² (2) en kan in het kader van de bestaande stedenbouwkundige voorschriften 
worden vergroot. Het gebouw huisvest de grote vergaderzaal van het Europees Parlement in Brussel, 
waar 751 EP-leden uit alle EU-landen zetelen.  

                                                           
2 Nuttige oppervlakte: ongeveer 39 000 m² 
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Het Europees Parlement is een multiculturele en meertalige vergadering waarin in niet minder dan 
24 talen wordt gedebatteerd en getolkt. Daarmee belichaamt het EP het Europese motto: “in 
verscheidenheid verenigd”. 
Het gebouw is gelegen op de grens tussen twee stedelijke gebieden die qua vorm en functie 
verschillen. Het staat naast een groot Brussels park, het Leopoldpark, waar zich verscheidene culturele 
en wetenschappelijke instellingen bevinden. 
  
 
 

HOOFDSTUK 5.  FUNCTIES 
Het toekomstige gebouw moet het volgende bevatten: 

 de grote vergaderzaal, waarin alle EP-leden alsook bezoekers moeten kunnen plaatsnemen; 

 vergaderzalen voor parlementaire commissies en trialogen3; 

 een onthaal-, ontmoetings- en educatieve ruimte ten behoeve van de burgers; 

 protocollaire ruimten; 

 ruimten voor de media; 

 ruimten voor culturele activiteiten; 

 ontspanningsruimten; 

 ruimten ter ondersteuning van alle werkzaamheden van het Europees Parlement (samenvatting 
in bijlage 2). 

Om verscheidenheid te brengen in de projecten die zullen worden gepresenteerd, worden sommige 
functies van het globale programma als optie gepresenteerd en worden andere functies gepresenteerd 
met een minimale capaciteit en een ideale capaciteit. Deze elementen zijn opgenomen in 
bovengenoemde bijlage. 
De functies moeten zo worden georganiseerd dat het gebouw gebruiksvriendelijk en ook zonder al te 
veel bewegwijzering overzichtelijk is en dat gebruikers, protocol, media, bezoekers en logistiek er 
gemakkelijk hun weg in kunnen vinden.  
Bovendien moeten bezoekers een parcours kunnen afleggen dat hun een unieke ervaring geeft. 
De flexibiliteit van het gebouw moet het mogelijk maken om de ruimten op korte termijn op diverse 
wijzen te gebruiken en op lange termijn gemakkelijk een nieuwe bestemming te geven. 
  

HOOFDSTUK 6.  VERNIEUWING 
Hoewel in de wijk waar de Europese instellingen zich bevinden, veel gebouwen zijn gesloopt en door 
nieuwe gebouwen zijn vervangen, zijn de milieuaanpak op basis van een levenscyclusanalyse en de 
ambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een circulaire economie te ontwikkelen, redenen 
om een renovatie te overwegen in plaats van herbouw.  
 
De algemene staat van het gebouw vereist in elk geval een grondige renovatie. 
Het begrip “vernieuwing” maakt een benadering mogelijk die openstaat voor beide bouwprocedés4. 

  

                                                           
3 Trialoogvergaderingen zijn overlegvergaderingen over wetgeving tussen vertegenwoordigers van de Commissie, de Raad en het Parlement. 

4 Zie ook artikel IV.3.1.  
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DEEL II. DE PROCEDURE 

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 

 BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE 
PROCEDURE 

Deze procedure is een niet-openbare prijsvraag in twee fasen, namelijk: 

 de selectie van de kandidaten; 

 de eigenlijke schetswedstrijd. 

In de eerste fase verzamelt het Europees Parlement de ingediende kandidaturen en selecteert het de 
kandidaten aan de hand van objectieve criteria. Zo worden met name de economische draagkracht en 
de beroepsbekwaamheid van de kandidaten beoordeeld. 
Na afloop van deze eerste fase worden de geselecteerde kandidaten, hierna ook “deelnemers” 
genoemd uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede fase, namelijk de eigenlijke schetswedstrijd. 
Zij moeten dan hun schetsen indienen, die worden voorgelegd aan de jury die ze beoordeelt en 
rangschikt en de winnaar kiest. 
Nadere informatie over het precieze verloop van elke fase wordt verder in dit reglement verstrekt. 
 

 DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van deel II, hoofdstuk 2, van dit reglement staat de 
deelname aan dit vergelijkend onderzoek onder dezelfde voorwaarden open voor alle natuurlijke en 
rechtspersonen en openbare lichamen: 

 uit een lidstaat van de Europese Unie; 

 uit een derde land dat met de Europese Unie een bijzondere overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten heeft gesloten; 

 uit een derde land dat de “WTO plurilateral Agreement on Government Procurement (GPA)” 
heeft geratificeerd. 

Belangrijke mededeling voor Britse kandidaten: 
 
In het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemers mogen zich kandidaat stellen voor deze wedstrijd 
en, als ze worden geselecteerd, een schets indienen. 
 
Indien het Verenigd Koninkrijk zich uit de Europese Unie terugtrekt, gelden voor in het Verenigd 
Koninkrijk gevestigde ondernemers vanaf de officiële datum van de terugtrekking de regels inzake 
aanbestedingsprocedures en wedstrijden die gelden voor in een derde land gevestigde ondernemers, 
tenzij het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tijdens de lopende onderhandelingen anders 
overeenkomen. 
 
Indien de wettelijke bepalingen die uit de onderhandelingen voortvloeien en die na de terugtrekking 
van toepassing zijn, niet in een recht tot deelname voorzien, zal het Europees Parlement in het 
Verenigd Koninkrijk gevestigde deelnemers moeten uitsluiten van de procedure. Deze uitsluiting kan 
op elk moment tijdens de procedure voorafgaand aan de aanwijzing van de winnaar plaatsvinden. 

 COMBINATIES VAN ONDERNEMERS   

Combinaties van ondernemers mogen aan deze wedstrijd deelnemen. 
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Het Europees Parlement kan verschillende juridische vormen van combinatie accepteren, mits deze in 
ieder geval de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de groep ten aanzien van het Europees 
Parlement waarborgen. 
Als de kandidatuur wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, moet de wettelijke 
vertegenwoordiger van de combinatie verplicht een architect zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de Belgische wet van 20 februari 1939, die bepaalt 
dat “Het uitoefenen van het beroep van architect [...] onverenigbaar [is] met dat van aannemer van 
openbare of private werken”, worden aannemers van openbare of private werken die deel uitmaken 
van een combinatie van ondernemers die aan deze wedstrijd heeft deelgenomen, uitgesloten van 
deelname aan alle procedures voor de aanbesteding van openbare werken in verband met het project 
voor de vernieuwing van het PHS-gebouw in Brussel. 
 

 PRIJZEN  

Elke deelnemer die aan de tweede fase van de wedstrijd heeft deelgenomen en niet als winnaar is 
aangewezen, maar wel een schets van voldoende kwaliteit heeft ingediend die in overeenstemming is 
met de bepalingen van het wedstrijdreglement, ontvangt een vergoeding van 50 000 EUR exclusief 
btw, tegen ontvangst van een factuur “ter algehele vereffening”. 
Als een deelnemer voor elk van beide bouwprocedés, renovatie en herbouw (zie IV.1), een schets 
indient en als die schetsen van voldoende kwaliteit zijn en in overeenstemming zijn met de bepalingen 
van het wedstrijdreglement, ontvangt de deelnemer een vergoeding van 75 000 EUR exclusief btw, 
tegen ontvangst van een factuur “ter algehele vereffening”. 
De winnaar van de wedstrijd ontvangt in die hoedanigheid een bedrag van 150 000 EUR exclusief btw, 
tegen ontvangst van een factuur “ter algehele vereffening”. 
Bovengenoemde prijzen zijn niet cumuleerbaar. 
 

 GEVOLGEN VAN DEELNAME AAN DE 
WEDSTRIJD  

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat de kandidaat de in de volgende documenten vermelde 
voorwaarden aanvaardt: 

 de aankondiging van de wedstrijd; 

 dit reglement en de bijlagen daarbij. 

De kosten in verband met de deelname aan deze wedstrijd zijn ten laste van de kandidaten en worden 
niet vergoed. 
 
De behandeling van de kandidaturen impliceert de registratie en verwerking van persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld naam, adres, cv).  
Deze gegevens worden behandeld overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 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 (zie 
ook II.1.9). 
 
Door aan de wedstrijd deel te nemen, erkennen de kandidaten dat zij als enige aansprakelijk zijn indien 
beroep wordt aangetekend met betrekking tot de activiteiten in het kader van de wedstrijd. De 
deelnemers aanvaarden de verplichtingen uit hoofde van artikel 129 van Verordening (EG, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie. 
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 VERTROUWELIJKHEID  

De deelnemers verbinden zich ertoe niemand informatie (met name van administratieve, budgettaire, 
technische, organisatorische, operationele aard enz.) te verstrekken en geen enkel in het kader van de 
wedstrijd verkregen document door te sturen. Alle informatie en alle documenten moeten als 
vertrouwelijk worden beschouwd. 
Elke inbreuk op deze vertrouwelijkheidsregel kan ertoe leiden dat de kandidatuur van de betrokkene 
in om het even welke fase van de procedure onmiddellijk wordt afgewezen. 
  

 AUTEURSRECHTEN 

De deelnemers moeten aan het Europees Parlement bevestigen: 
i) wie de makers zijn die door hun creatieve keuzes hebben bijgedragen aan de ingediende schetsen, 
modellen, plannen en projecten; 
ii) dat deze makers, die door de deelnemers naar behoren in kennis zijn gesteld van de voorwaarden 
van de wedstrijd, hun economische auteursrechten schriftelijk en op geldige wijze aan de deelnemer 
hebben overgedragen en, binnen de grenzen van het mededingingsrecht, afstand hebben gedaan van 
hun morele rechten met betrekking tot deze schetsen en projecten. 
 
Daartoe moet een verklaring onder ede, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de 
deelnemer, worden opgenomen in de verbintenis die samen met de schets wordt ingediend. Door 
deze verklaring af te leggen, neemt de deelnemer de verantwoordelijkheid op zich voor het verkrijgen 
van de economische rechten van de creatieve medewerkers en voor het feit dat zij gedeeltelijk afstand 
doen van hun morele rechten. 
 
De documenten, schetsen, maquettes (ook in het oorspronkelijke formaat), plannen en andere dragers 
die in het kader van de wedstrijd worden ingediend, blijven eigendom van het Europees Parlement. 
 
De deelnemers verbinden zich ertoe om alle gebruiksrechten op schetsen, maquettes, plannen en 
andere werken die in het kader van de wedstrijd worden ingediend, onder de voorwaarden van dit 
artikel over te dragen aan het Europees Parlement. De overgedragen gebruiksrechten zullen worden 
uitgeoefend in het kader van de voorlichting en communicatie over de wedstrijd en bij de eventuele 
uitvoering van een project. Met deze overdracht wordt ingestemd voor gebruik op het grondgebied 
van de Europese Unie en, in het geval van reproductie en communicatie via internet of andere 
communicatiemiddelen met een internationaal bereik, in de hele wereld. Deze gebruiksrechten 
omvatten met name: 

a. het recht op reproductie en publicatie, in om het even welk formaat en op om het even welke 
door het Europees Parlement gekozen drager, onder meer op papier en elektronische dragers;  

b. de distributierechten voor kopieën van de gecreëerde werken; 
c. het recht op aanpassing, in welke vorm dan ook, met name voor gebruik voor communicatie van 

het Europees Parlement of voor de uitvoering van de renovatie of herbouw van het PHS-
gebouw; 

d. het recht op communicatie aan het publiek op welke wijze dan ook, ongeacht het 
communicatiemiddel, met name al dan niet draadloos, via satelliet of kabel, op internet en op 
tentoonstellingen. 

De hierboven omschreven overdracht van rechten vormt de tegenprestatie voor de deelname aan de 
tweede fase van de wedstrijd en de betaling van de in artikel II.1.4 van het wedstrijdreglement 
omschreven prijs aan de deelnemers. De prijs die aan de deelnemers wordt betaald, geeft het 
Europees Parlement ook het recht om gedeeltelijke oplossingen die deze deelnemers in het kader van 
de wedstrijd hebben voorgesteld, te hergebruiken. De in de vierde alinea van dit artikel omschreven 



Wedstrijd nr.  06D40-2019-M052 
  9 

Vernieuwing van het PHS  Wedstrijdreglement 

gebruiksrechten van het Europees Parlement geven geen aanleiding tot een aanvullende betaling of 
vergoeding bovenop deze prijs. 
 
Het Europees Parlement verbindt zich ertoe om de namen van de deelnemers en makers waar mogelijk 
overeenkomstig de algemeen aanvaarde praktijken te vermelden wanneer zij gebruikmaakt van de 
dragers en gecreëerde werken die deel uitmaken van de projecten. 
 
Het Europees Parlement verwerft ook het recht van eerste publicatie van de projecten en van eerste 
tentoonstelling van de schetsen, maquettes, plannen en andere dragers die de deelnemers in het 
kader van de wedstrijd hebben ingediend. De auteurs zien bijgevolg af van het recht om te beslissen 
wanneer, waar en onder welke omstandigheden hun werken voor het eerst openbaar worden 
gemaakt. 
 
In ruil voor de betaling van de prijzen aan de deelnemers die een conforme schets hebben ingediend, 
verwerft het Europees Parlement het recht om het geselecteerde project al dan niet uit te voeren en 
om het aan te passen en te vervolledigen naargelang van de vereisten van de gedetailleerde uitwerking 
en de uitvoering. De auteur van het gekozen project doet afstand van zijn recht om de schetsen en 
andere onderdelen van het algemene concept aan te passen en ziet ervan af zich op zijn 
integriteitsrecht te beroepen om zich te verzetten tegen besluiten die worden genomen in de fase van 
de gedetailleerde uitwerking en de uitvoering van het project voor de vernieuwing van het Paul-Henri 
Spaakgebouw. 
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd geven de deelnemers, indien hun project wordt gekozen voor de 
uitvoering, toestemming om het beeld van het vernieuwde PHS-gebouw en de schets die volledig of 
gedeeltelijk voor de uiteindelijke uitvoering wordt gebruikt, op welke wijze en in welke vorm dan ook, 
te reproduceren en aan het publiek te communiceren, en zien zij ervan af zich op hun auteursrechten 
te beroepen om zich daartegen te verzetten. Deze toestemming wordt verleend aan het Europees 
Parlement, de andere Europese instellingen en de Belgische federale, gewestelijke en lokale 
overheden. De in dit lid bedoelde overdracht van rechten en de bedoelde gedeeltelijke afstand van 
rechten worden door het Europees Parlement vergoed met een bedrag van 100 000 EUR exclusief btw, 
tegen ontvangst van een factuur “ter algehele vereffening”. Het Europees Parlement verbindt zich 
ertoe om, waar mogelijk, de namen van de deelnemers en makers overeenkomstig de algemeen 
aanvaarde praktijken te vermelden. 
 
  

 OPENBAARMAKING 

Elke vorm van verwijzing naar deze wedstrijd, met name in het kader van reclame, beroepsreferenties 
of publicaties van de kandidaten, is verboden tenzij het Europees Parlement hiervoor vooraf schriftelijk 
toestemming heeft gegeven. 
 

 PERSOONSGEGEVENS 

De behandeling van de kandidaturen impliceert de registratie en verwerking van persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld naam, adres, cv).  
Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd en ziet erop toe dat 
de verwerking van de persoonsgegevens van de kandidaten plaatsvindt overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en 
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instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, met name wat betreft de 
vertrouwelijkheid en de beveiliging van die gegevens. 
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de medewerkers die daartoe zijn aangewezen door 
directoraat D – Bouwplannen van het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek, en uitsluitend 
in het kader van de wedstrijd.  
Op eenvoudig verzoek kunnen de persoonsgegevens aan de kandidaten worden medegedeeld en 
kunnen zij onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren.  
Voor alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen de kandidaten zich wenden tot 
directoraat D – Bouwplannen.  
Aangezien de gegevens echter door de kandidaten zelf zijn verstrekt, zal bij de beoordeling van de 
kandidaturen geen rekening worden gehouden met eventuele correcties waarom na de uiterste datum 
voor de indiening van de kandidaturen wordt verzocht.  
Elke kandidaat heeft te allen tijde het recht om bij de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming een klacht over de verwerking van zijn persoonsgegevens in te dienen. 
 

 TAALREGELING 

Gebruik van talen tijdens de procedure 
De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het volgende: 

 Het wedstrijdreglement is in alle officiële talen van de EU beschikbaar. Indien er twijfel is over 
de vertalingen, is echter alleen de Franse versie doorslaggevend. 

 Van officiële bewijsstukken, d.w.z. van nationale autoriteiten, nationale beroepsorganisaties of 
soortgelijke instanties, betreffende de uitsluitings- en selectiecriteria wordt geen vertaling 
gevraagd, mits ze in een officiële taal van de Europese Unie zijn opgesteld. 

 De standaardformulieren voor het opstellen van de documenten die het kandidaatstellingsdossier 
vormen, zijn alleen beschikbaar in het Frans en het Engels. 

 De kandidaturen worden beoordeeld aan de hand van de Franse of Engelse versie van de door de 
kandidaten ingediende documenten of, in voorkomend geval, van de door het directoraat-
generaal Vertaling van het Europees Parlement gemaakte vertalingen in het Engels of het Frans. 

Kandidaten die documenten in een andere taal dan het Engels of het Frans indienen, stemmen 
ermee in dat hun kandidatuur wordt beoordeeld aan de hand van bovengenoemde vertalingen en 
zien ervan af bezwaar aan te tekenen tegen een vertaling of interpretatie die zij onjuist achten. 

 De referentiedocumenten van de schetswedstrijd zelf zijn alleen in het Frans en het Engels 
beschikbaar. 

 De documenten die de deelnemers in het kader van de schetswedstrijd indienen, moeten 
uitsluitend in het Frans of het Engels worden ingediend. 

 De lokale Brusselse wetgeving bestaat enkel in het Frans en het Nederlands. 

Om deze redenen is het absoluut noodzakelijk dat verscheidene leden van het team dat, als de 
kandidaat wordt geselecteerd, verantwoordelijk zal zijn voor het maken van de schets, een zeer 
goede kennis van het Frans en/of het Engels hebben.  
 
 
 
 
Gebruik van talen indien na de wedstrijd een contract wordt gesloten 
Als het Europees Parlement besluit een contract met de auteur van het gekozen project te sluiten, zijn 
de werktalen bij de uitvoering van deze contracten het Frans en het Engels.   
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 VERMOEDELIJK TIJDSCHEMA VAN DE 
WEDSTRIJD 

Het voorlopige tijdschema is als bijlage 3 bijgevoegd. 
 

 PROCEDUREDOCUMENTEN 

De documenten aan de hand waarvan de kandidaten zich voor de eerste fase van wedstrijd kunnen 
inschrijven, en met name de standaardformulieren, kunnen vrij en gratis worden gedownload op 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Deze documenten zijn beschikbaar in zowel bewerkbaar als niet-bewerkbaar formaat. 
De documenten in bewerkbaar formaat worden alleen verstrekt om het samenstellen van het 
kandidaatstellingsdossier te vergemakkelijken. 
De kandidaten mogen deze documenten alleen op de juiste plaatsen invullen, zonder de bestaande 
tekst te wijzigen. 
In geval van discrepanties tussen de documenten in bewerkbaar formaat en de documenten in niet-
bewerkbaar formaat, gelden deze laatste. 
De documenten aan de hand waarvan de kandidaten die na de eerste fase overblijven, hun project 
kunnen indienen, worden hun te gelegener tijd rechtstreeks door het Europees Parlement 
toegestuurd. 
 

 KOSTEN 

De kosten in verband met de deelname aan deze wedstrijd zijn ten laste van de kandidaten en kunnen 
niet worden vergoed. 
 

HOOFDSTUK 2. COMMUNICATIE TIJDENS DE 
PROCEDURE  

Op straffe van uitsluiting van de procedure zijn contacten tussen het Europees Parlement en de 
kandidaten of tussen de kandidaten en de jury gedurende de gehele procedure verboden, behalve in 
de hieronder genoemde gevallen. 
 

 TIJDENS DE SELECTIEFASE  

A. Contacten op initiatief van de kandidaten 
Kandidaten die nadere informatie over de procedure zelf of over de proceduredocumenten wensen te 
verkrijgen, kunnen hun vragen vóór 11.12.2019 schriftelijk stellen op het volgende adres: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 

Referentie van deze procedure: WEDSTRIJD NR. 06D40/2019/M052 
Het Europees Parlement gaat niet in op mondelinge vragen, vragen die na de uiterste datum worden 
toegezonden of vragen die niet juist geformuleerd of geadresseerd zijn. 
De ontvangen vragen en de antwoorden daarop worden uiterlijk op 17.12.2019 toegezonden via de 
website https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, die voor alle kandidaten 
toegankelijk is. 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
mailto:INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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B. Contacten op initiatief van het Europees Parlement 
Indien de diensten van het Europees Parlement een vergissing, onnauwkeurigheid, nalatigheid of 
andere materiële tekortkoming bij het opstellen van de proceduredocumenten vaststellen, kan het 
Europees Parlement dat op eigen initiatief via de volgende website aan de deelnemers laten weten: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Daarom wordt de kandidaten verzocht deze website tijdens de selectiefase regelmatig te raadplegen. 
 

 TIJDENS DE FASE VAN DE 
SCHETSWEDSTRIJD  

A. Contacten op initiatief van de deelnemers 
Op schriftelijk verzoek van de deelnemers kan het Europees Parlement aanvullende informatie 
verstrekken die uitsluitend bedoeld is om de aard van de wedstrijd, de voorwaarden van de uitnodiging 
tot deelname en andere documenten met betrekking tot de fase van de schetswedstrijd toe te lichten. 
De vragen dienen uitsluitend per e-mail te worden verzonden naar het volgende adres: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
In de vragen moet “WEDSTRIJD NR. 06D40/2019/M052” worden vermeld. 
De uiterste termijn voor het stellen van vragen zal aan de deelnemers worden meegedeeld in de 
uitnodiging om aan de wedstrijd deel te nemen. 
Vragen die na de uiterste datum worden toegezonden of vragen die niet juist geformuleerd of 
geadresseerd zijn, worden niet behandeld. 
De vragen en de antwoorden daarop worden verzameld in een document dat uiterlijk op de in de 
uitnodiging tot deelname meegedeelde datum per e-mail aan alle deelnemers wordt toegestuurd. 
 
B. Contacten op initiatief van het Europees Parlement 
Indien de diensten van het Europees Parlement een vergissing, onnauwkeurigheid, nalatigheid of 
andere materiële tekortkoming vaststellen bij het opstellen van de uitnodiging tot deelname, het 
wedstrijdreglement of een ander document dat nodig is om de schetsen in te dienen, kan het Europees 
Parlement dat op eigen initiatief op dezelfde datum en onder volstrekt identieke voorwaarden aan de 
deelnemers laten weten. Deze informatie wordt uitsluitend per e-mail meegedeeld. 

 
C. Contacten tijdens de facultatieve bezichtiging ter plaatse 
Tijdens de facultatieve bezichtiging ter plaatse mogen de deelnemers alleen algemene vragen stellen 
die geen verband houden met de procedurele of technische aspecten van de wedstrijd. 
Indien de deelnemers na de facultatieve bezichtiging ter plaatse specifiekere vragen wensen te stellen, 
kunnen zij dit doen overeenkomstig de bepalingen van punt A hierboven.  
 
D. Contacten met de jury 
Elk contact tussen de deelnemers en de juryleden is verboden, ook als het erom gaat de aard van de 
wedstrijd, de bepalingen van dit reglement, de voorwaarden van de uitnodiging tot deelname of een 
ander proceduredocument toe te lichten.  
 
E. Contacten tussen deelnemers 
Elk contact tussen de deelnemers in het kader van de wedstrijd, met uitzondering van hun 
aanwezigheid tijdens de facultatieve bezichtigingen, is verboden. 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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HOOFDSTUK 3.  DE JURY 

 SAMENSTELLING VAN DE JURY  

De jury bestaat uit elf vaste leden: 

 twee ondervoorzitters van het Europees Parlement; 

 twee vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

 een architect van de diensten van het Europees Parlement; 

 vier architecten van buiten het Europees Parlement; 

 een stedenbouwkundige van buiten het Europees Parlement; 

 een milieudeskundige; 

en plaatsvervangende leden. 

 VOORAFGAAND ONDERZOEK VAN DE 
SCHETSEN 

Voordat de projecten aan de jury worden voorgelegd, worden ze gecontroleerd door het 
jurysecretariaat, dat een verslag opstelt waarin wordt beoordeeld of de projecten voldoen aan het 
wedstrijdreglement en of ze overeenkomen met de basisgegevens, het programma en alle overige 
documentatie die aan de deelnemers is verstrekt: 

 administratief gezien, wat betreft tijdige indiening, volledigheid van de vereiste documenten en 
anonimiteit; 

 wat betreft de technische vereisten voor het project, zoals beschreven in dit wedstrijdreglement 
en de bijlagen erbij;  

In het verslag van het jurysecretariaat wordt ook melding gemaakt van eventuele teken-, inschrijvings- 
of berekeningsfouten in de door de deelnemers ingediende documenten. 
Het jurysecretariaat analyseert de schetsen op vertrouwelijke wijze. In het verslag van het 
voorafgaande onderzoek worden de namen van de deelnemers niet genoemd en worden de schetsen 
alleen aangeduid met de in artikel IV.2.3 bedoelde identificatiecode. 
Het verslag van het voorafgaande onderzoek wordt aan de jury voorgelegd voordat zij met haar 
beoordelingswerkzaamheden begint. 
 

 VERLOOP VAN DE JURYWERKZAAMHEDEN  

De jury neemt kennis van het verslag van het voorafgaande onderzoek, gaat na of de schetsen voldoen 
aan de bepalingen van het wedstrijdreglement en stelt voor elke schets een conformiteitsverslag op. 
De jury beoordeelt de schetsen aan de hand van de documenten die de deelnemer heeft ingediend, 
behalve de envelop met de identificatiecode van de schets. 
De jury sluit een schets van de procedure uit als de auteur ervan niet heeft voldaan aan de essentiële 
voorwaarden van het reglement, het programma en de overige wedstrijdonderdelen. Dat geldt ook 
voor schetsen die duidelijk plagiaat zijn of schetsen die als onvoldoende dienen te worden aangemerkt. 
In dat geval wordt aan de auteurs van deze schetsen geen vergoeding betaald. 
Tijdens de werkzaamheden van de jury bedraagt het quorum zeven leden, onder wie minimaal een 
derde architecten. 
De jury maakt een onderscheid tussen schetsen voor een renovatie en schetsen voor sloop en herbouw 
volgens de criteria die zijn vastgesteld in artikel IV.3.1. 
De jury beoordeelt de schetsen aan de hand van de criteria die zijn vastgesteld in artikel IV.3.2.  
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De jury rangschikt de schetsen en wijst het winnende project aan.  
De jury neemt een definitief besluit over de rangschikking van de schetsen. Ze worden uitsluitend 
aangeduid met de identificatiecode als bedoeld in artikel IV.2.3. Zodra de juryleden dit definitieve 
besluit hebben genomen en ondertekend, wordt het officieel door het Europees Parlement 
geregistreerd. 
De jury stelt een verslag op: 

 met een lijst van de deelnemers, aangeduid met hun code, gerangschikt naar verdienste 
en met vermelding van het gebruikte procedé; 

 met vermelding van de sterke en zwakke punten van de winnaar en van het beste project 
waarbij van het andere procedé gebruik wordt gemaakt. 

Vervolgens mogen alle enveloppen met de identificatiecodes van de schetsen worden geopend om de 
auteurs van elke schets te identificeren. 
De beslissingen van de jury zijn bindend voor de aanbestedende dienst. Er kan geen beroep tegen 
worden aangetekend. 
Onverminderd het voorgaande behoudt het Europees Parlement zich het recht voor om, na analyse 
en eventueel overleg, een deelnemer uit te sluiten indien hij zijn verbintenis niet heeft ingediend of 
indien de verbintenis niet is ondertekend of een voorbehoud bevat. Als het de winnaar betreft, 
behoudt het Europees Parlement zich het recht voor om de door de jury het hoogst gerangschikte niet-
uitgesloten deelnemer als winnaar aan te wijzen. 
 

DEEL III. SELECTIEFASE 

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 

 DOELSTELLINGEN VAN DE SELECTIE  

De selectiefase heeft tot doel de kandidaten te selecteren die zullen worden uitgenodigd om hun 
schetsen in te dienen tijdens de schetsfase van de wedstrijd. 
In deze fase gaat het Europees Parlement na of de geselecteerde kandidaten, gezien de toepasselijke 
regels en het doel van de wedstrijd, aan deze wedstrijd mogen deelnemen, of zij zich niet in een van 
de in het Financieel Reglement (zie hieronder) vastgestelde uitsluitingsgevallen bevinden en of zij over 
voldoende economische draagkracht en beroepsbekwaamheid beschikken om deel te nemen. 
Afhankelijk van het aantal ingediende kandidaturen worden minimaal 10 en maximaal 25 kandidaten 
geselecteerd om aan de tweede fase van de wedstrijd deel te nemen. 
 

 OPGELET 

De kandidatuur wordt onderzocht op basis van het dossier.  
De kandidaten moeten de formulieren invullen en informatie verstrekken in een welbepaalde vorm.  
Bij het kandidaatstellingsdossier moeten bepaalde bewijsstukken worden gevoegd.  
In de loop van de procedure kan het Europees Parlement om verdere bewijsstukken verzoeken. 
Indien kandidaten de vereiste bewijsstukken niet bij hun kandidaatstellingsdossier voegen of 
bewijsstukken waarom het Europees Parlement in de loop van de procedure vraagt, niet binnen de 
voorgeschreven termijn verstrekken, of indien de verstrekte bewijsstukken niet in overeenstemming 
zijn met hun verklaringen, kan hun kandidatuur worden afgewezen. 
De kandidaten worden erop gewezen dat bepaalde documenten en/of bewijsstukken bij de 
kandidatuur moeten worden gevoegd, zo niet wordt die automatisch afgewezen. 
Deze documenten en/of bewijsstukken worden hierboven vermeld. 
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HOOFDSTUK 2.  UITSLUITINGS- EN 
SELECTIECRITERIA 

 UITSLUITINGSCRITERIA  

Op deze procedure is Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van 
de Unie, hierna “het Financieel Reglement” genoemd, van toepassing. 
Deelnemers die zich in een van de in de artikelen 136 en 141 van het Financieel Reglement bedoelde 
gevallen bevinden, worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd of kunnen niet tot winnaar 
worden uitgeroepen. 
De volledige tekst van de artikelen 136 en 141 van het Financieel Reglement is te vinden het in 
Publicatieblad van de Europese Unie L 193 van 30 juli 2018; hieronder staan slechts enkele uittreksels. 
 
Artikel 136 van het Financieel Reglement 
1) De bevoegde ordonnateur sluit een in artikel 135, lid 25, bedoelde persoon of entiteit uit van 

deelname aan onder deze verordening vallende toekenningsprocedures of van selectie voor de 
uitvoering van middelen van de Unie wanneer die persoon of entiteit zich in één of meer van de 
volgende uitsluitingssituaties bevindt:  

a) de persoon of entiteit is failliet, onderworpen aan insolventie- of liquidatieprocedures, zijn 
activa worden beheerd door een curator of een gerecht, hij een regeling met schuldeisers 
heeft getroffen, zijn bedrijfsactiviteiten zijn geschorst of hij in een andere vergelijkbare 
toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure uit hoofde van Unierecht of 
nationaal recht;  

b) in een definitieve rechterlijke beslissing of een definitief administratief besluit is vastgesteld 
dat de persoon of entiteit zijn verplichtingen, overeenkomstig het toepasselijke recht, tot 
betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen niet nakomt;  

c) in een definitieve rechterlijke beslissing of een definitief administratief besluit is vastgesteld 
dat de persoon of entiteit een ernstige beroepsfout heeft gemaakt doordat hij/zij de 
toepasselijke wet- of regelgeving of de ethische normen van de beroepsgroep waartoe hij/zij 
behoort, heeft overtreden of doordat hij/zij onrechtmatig gedrag heeft vertoond dat zijn 
professionele geloofwaardigheid aantast wanneer dit gedrag blijk geeft van kwaad opzet of 
grove nalatigheid, waaronder met name:  

i) het op frauduleuze of nalatige wijze afleggen van valse verklaringen met betrekking tot de 
informatie die wordt verlangd voor de verificatie van de afwezigheid van gronden voor 
uitsluiting of de vervulling van subsidiabiliteits- of selectiecriteria of bij de uitvoering van 
de juridische verbintenis;  

ii) het sluiten van een overeenkomst met andere personen of entiteiten met als doel de 
mededinging te vervalsen;  

iii) schenden van intellectuele-eigendomsrechten; 

iv) het pogen de besluitvorming van de bevoegde ordonnateur tijdens de gunningsprocedure 
te beïnvloeden;  

v) het pogen vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen kan 
opleveren in de gunningsprocedure;  

                                                           
5 Van het Financieel Reglement. 
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d) in een definitieve rechterlijke beslissing is vastgesteld dat de persoon of entiteit zich schuldig 
heeft gemaakt aan een van de volgende feiten:  

i) fraude in de zin van artikel 3 van Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en 
de Raad6 en artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij akte van de Raad van 26 juli 
19957;  

ii) corruptie, als omschreven in artikel 4, lid 2, van Richtlijn (EU) 2017/1371 of actieve 
corruptie in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie 
betrokken zijn, vastgesteld bij akte van de Raad van 26 mei 19978, of gedragingen als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad9, of corruptie als 
omschreven in andere toepasselijke regelgeving;  

iii) gedragingen die verband houden met een criminele organisatie als bedoeld in artikel 2 van 
Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad10; 

iv) witwassen van geld of terrorismefinanciering in de zin van artikel 1, leden 3, 4 en 5, van 
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad11;  

v) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in de 
zin van respectievelijk de artikelen 1 en 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad12, 
dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van zodanig misdrijf 
of strafbaar feit, als bedoeld in artikel 4 van genoemd besluit;  

vi) kinderarbeid of andere strafbare feiten op het gebied van mensenhandel als bedoeld in 
artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad13;  

e) de persoon of entiteit is aanzienlijk tekortgeschoten in de nakoming van belangrijke 
verplichtingen bij de uitvoering van een uit de begroting gefinancierde juridische verbintenis, 
hetgeen tot  

i) de vroegtijdige beëindiging van een juridische verbintenis heeft geleid;  

ii) oplegging van een schadevergoeding of andere contractuele sancties heeft geleid; of  

iii) na toetsen en audits of onderzoeken door een ordonnateur, OLAF of de Rekenkamer aan 
het licht is gekomen;  

                                                           
6 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die 
de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).  

7 PB C 316 van 27.11.1995, blz. 48. 

8 PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1. 

9 Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PB L 192 van 31.7.2003, 
blz. 54). 

10 Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 11.11.2008, 
blz. 42). 

11 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 
(PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73). 

12 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3). 

13 Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en 
de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1). 
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f) in een definitieve rechterlijke beslissing of een definitief administratief besluit is vastgesteld 
dat de persoon of entiteit een onregelmatigheid in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad heeft begaan14;  

g) in een definitieve rechterlijke beslissing of een definitief administratief besluit is vastgesteld 
dat de persoon of entiteit in een andere jurisdictie een entiteit heeft opgericht met de 
bedoeling om fiscale, sociale of enige andere wettelijke verplichtingen te omzeilen die in de 
jurisdictie waar de statutaire zetel, het hoofdbestuur of de hoofdvestiging is gevestigd;  

h) in een definitieve rechterlijke beslissing of een definitief administratief besluit is vastgesteld 
dat er een entiteit is opgericht met de bedoeling als vermeld onder g). 

 
2) Artikel 141 van het Financieel Reglement 

De bevoegde ordonnateur wijst een deelnemer bij een gunningsprocedure af indien deze:  
a) in een uitsluitingssituatie verkeert die overeenkomstig artikel 136 is vastgesteld;  
b) valse verklaringen heeft afgelegd in de informatie die wordt verlangd als voorwaarde voor 

deelname aan de procedure of die informatie niet heeft verstrekt;  
c) voorheen betrokken was bij het opstellen van in de gunningsprocedure gebruikte documenten, 

indien zulks een schending van het beginsel van gelijke behandeling inhoudt, met inbegrip van 
vervalsing van de mededinging die niet op een andere wijze kan worden verholpen.  

De bevoegde ordonnateur stelt de overige deelnemers aan de toekenningsprocedure de relevante 
informatie ter beschikking die is uitgewisseld in het kader van of ten gevolge van de betrokkenheid van 
de deelnemer bij de voorbereiding van de toekenningsprocedure als bedoeld in de eerste alinea, 
onder c).  
Voorafgaand aan een dergelijke afwijzing krijgt de deelnemer de kans te bewijzen dat zijn 
betrokkenheid bij de voorbereiding van de toekenningsprocedure niet in strijd is met het beginsel van 
gelijke behandeling. 
3) Artikel 133, lid 1, van het Financieel Reglement is van toepassing, tenzij de afwijzing 

overeenkomstig lid 1, eerste alinea, onder a), van dit artikel werd gerechtvaardigd door een besluit 
tot uitsluiting ten aanzien van de deelnemer, na analyse van diens opmerkingen. 

 

 SELECTIECRITERIA  

Alle kandidaturen van kandidaten die niet in een van de in artikel III.2.1 van dit document bedoelde 
uitsluitingsgevallen verkeren, worden beoordeeld aan de hand van onderstaande selectiecriteria. 
Indien het Europees Parlement minder dan 25 kandidaatstellingen ontvangt, worden alleen de 
volgende selectiecriteria gehanteerd: 

 de criteria inzake reglementaire bekwaamheid; 

 de criteria inzake economische en financiële draagkracht; 

 de niet-gewogen criteria inzake technische en beroepsbekwaamheid. 
Indien het Europees Parlement meer dan 25 kandidaatstellingen ontvangt en indien er na de 
beoordeling van de kandidaturen aan de hand van de gewogen selectiecriteria inzake technische en 
beroepsbekwaamheid sprake is van een ex aequo, wordt er een loting gehouden tussen de ex aequo 
geëindigde kandidaten. 
Alleen de kandidaten die na afloop van de selectieprocedure geselecteerd zijn, zullen worden verzocht 
een of twee schetsen in te dienen. 
 
Criteria inzake reglementaire bekwaamheid 
                                                           
14 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1). 
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De kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
ingeschreven zijn in het beroeps- of handelsregister. 
In het geval van combinaties van ondernemers moet elk lid van de combinatie dat bewijzen. 
 
Criteria inzake economische en financiële draagkracht 
De kandidaten moeten bewijzen dat ze in elk van de boekjaren 2016, 2017 en 2018 een omzet van 
minimaal 1 000 000 000 EUR in de architectuursector hebben gehaald. 
In het geval van een combinatie is de omzet van de kandidaat de som van de omzetten die alle leden 
van de combinatie tijdens die boekjaren in de architectuursector hebben gehaald. 
 
Criteria met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid 
1. Niet-gewogen selectiecriteria 

 De kandidaat moet aantonen dat hij ten minste de volgende medewerkers in zijn organigram 
heeft: 

o vier architecten met (op de uiterste datum voor de indiening van kandidaturen) ten minste 
tien jaar beroepservaring op het gebied van nieuwbouw en/of renovatie en/of 
stedenbouwkunde; 

o twee architecten met (op de uiterste datum voor de indiening van kandidaturen) maximaal vijf 
jaar beroepservaring op het gebied van nieuwbouw en/of renovatie en/of stedenbouwkunde. 

In het geval van een combinatie wordt bij de evaluatie van bovengenoemde criteria rekening 
gehouden met het organigram van alle leden van de combinatie. 

 De kandidaat moet ten minste drie referenties voorleggen van projecten waarvan hij de auteur of 
medeauteur is – waaronder ten minste één gebouwd project – voor multifunctionele gebouwen, 
gelegen in een stedelijke omgeving, met samen (de drie projecten) een totale oppervlakte van ten 
minste 120 000 m², die gerealiseerd en/of gebouwd zijn tijdens de afgelopen tien jaar (voor de 
uiterste datum voor de indiening van kandidaatstellingen).  

Niet-gebouwde projecten mogen worden vervangen door gebouwde projecten. 
 
 
2. Gewogen selectiecriteria 
A. Criteria inzake het team 
De kandidaten moeten het team presenteren dat, indien de kandidaat wordt geselecteerd, 
verantwoordelijk zal zijn voor het maken van de schets in overeenstemming met de aard en de omvang 
van het project, en moeten motiveren welke keuzes tot de samenstelling van dit team hebben geleid, 
met inbegrip van zijn diverse, multiculturele en meertalige karakter. Bijlage 5 bij het 
wedstrijdreglement wordt ter informatie verstrekt om de kandidaten in kennis te stellen van bepaalde 
technische aspecten die hen kunnen helpen om het team samen te stellen. 
De samenstelling van het team wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

 E.1 Op 50 punten: omvang, holistische visie op de verschillende vakgebieden, evenwicht en 
complementariteit van het team ten aanzien van de behoeften van het project; 

 E.2 Op 10 punten: eerdere samenwerkingsverbanden tussen de teamleden en deelname van de 
teamleden aan in de referenties vermelde projecten;  

 E.3 Op 30 punten: milieuvisie van het team; 

 E.4 Op 10 punten: diversiteit, multiculturaliteit en meertaligheid van het team. 

 
B. Criteria inzake de capaciteit van de kandidaat om een project uit te voeren 
Ter beoordeling van de criteria inzake de capaciteit van de kandidaat om een project uit te voeren, 
moeten de kandidaten drie projecten indienen die zij hebben uitgevoerd en die zij relevant achten 
voor een of meer van de hieronder genoemde criteria. 
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Elk project wordt afzonderlijk geëvalueerd en is telt mee voor een derde van de punten.  
De capaciteit van de kandidaat om een project uit te voeren, wordt op basis van de ingediende 
projecten beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

 P.1 Op 25 punten: de relevantie van het project door zijn vergelijkbare aard ten aanzien van het 
project dat het voorwerp van de wedstrijd uitmaakt (qua locatie, type, omvang of functies), en/of 

 P.2 Op 25 punten: de relevantie van het project door zijn symbolische aard (zoals toegelicht door 
de kandidaat), en/of 

 P.3 Op 25 punten: de relevantie van het project door de complexiteit van zijn programma en/of 
zijn voorbeeldfunctie door het inspelen op de behoeften van de gebruikers, en/of; 

 P.4 Op 25 punten: de relevantie van het project door zijn voorbeeldfunctie vanuit milieuoogpunt. 

De kandidaten worden erop gewezen dat de criteria niet uitsluitend cumulatief zijn. Dit maakt het 
mogelijk om projecten naar waarde te schatten die niet aan alle criteria voldoen, maar zeer relevant 
zijn wat betreft de criteria waaraan ze wel voldoen. 
 

 VEREISTE DOCUMENTEN EN 
BEWIJSSTUKKEN 

1. Documenten en bewijsstukken betreffende de uitsluitingscriteria 
De kandidaten moeten een verklaring op erewoord indienen dat zij niet in een van de in de 
artikelen 136 en 141 van het Financieel Reglement bedoelde gevallen verkeren.  
Voor deze verklaring moet het standaardformulier worden gebruikt dat deel uitmaakt van de 
proceduredocumenten (zie artikel I.1.12). De wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat moet dit 
formulier volledig invullen, dateren en ondertekenen. 
In deze verklaring verbindt de kandidaat zich er ook toe om zijn kandidaatstelling gedurende de hele 
procedure te handhaven en alle voorwaarden van de wedstrijd, en met name de voorwaarden van dit 
reglement, te aanvaarden. 
Als de kandidatuur wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, moet elk van de leden van 
de combinatie zo’n verklaring indienen. 

Deze verklaring op erewoord moet bij het kandidaatstellingsdossier worden gevoegd, zo niet wordt 
de kandidatuur automatisch afgewezen. 

De kandidaten worden erop gewezen dat de geselecteerde kandidaten na de selectiefase op korte 
termijn de volgende bewijsstukken aan het Europees Parlement moeten overleggen: 

 een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontstentenis daarvan, een recent gelijkwaardig 
document dat door een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie in het land van vestiging is 
afgegeven en waaruit blijkt dat geen van de in artikel 136, lid 1, onder c) tot en met h), van het 
Financieel Reglement genoemde gevallen van toepassing zijn op de geselecteerde kandidaat. 

 een recent attest, afgegeven door de bevoegde instantie van het desbetreffende land, waaruit 
blijkt dat de kandidaat niet in een van de situaties verkeert beschreven in artikel 136, lid 1, onder a) 
en b), van het Financieel Reglement. 

Wanneer bovengenoemde documenten of attesten niet worden afgegeven door het desbetreffende 
land, en ook voor de overige uitsluitingsgevallen als bedoeld in artikel 136 van het Financieel 
Reglement, kunnen deze worden vervangen door een verklaring onder ede of, bij ontstentenis 
daarvan, een plechtige verklaring die de betrokkene aflegt ten overstaan van een gerechtelijke of 
bestuursrechtelijke instantie, een notaris of een bevoegd beroepsorgaan van het land van vestiging. 
De geselecteerde kandidaten zijn vrijgesteld van de verplichting de bovengenoemde bewijsstukken te 
verstrekken indien het Europees Parlement deze bewijsstukken rechtstreeks kan verkrijgen door 
raadpleging van een gratis toegankelijke nationale databank of als deze stukken al in het kader van een 
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andere gunningsprocedure aan het Parlement zijn overgelegd, mits de stukken niet langer dan een 
jaar tevoren zijn afgegeven en nog steeds geldig zijn.  
In dat geval moet de kandidaat hetzij aangeven in welke gegevensbank het Europees Parlement de 
vereiste informatie kan vinden, hetzij op erewoord verklaren dat de bewijsstukken al in het kader van 
een eerdere procedure (de kandidaat moet preciseren welke) zijn overgelegd en dat zijn situatie niet 
is veranderd. 
De selectie van de kandidaten is pas definitief en de kandidaat wordt pas uitgenodigd om aan de 
tweede fase van de wedstrijd deel te nemen nadat bovengenoemde bewijsstukken zijn ontvangen 
en op voorwaarde dat deze de verklaringen van de kandidaat bevestigen. 
LET WEL: Het staat de kandidaten vrij, ook al is dat niet verplicht, om bovengenoemde bewijsstukken 
bij hun kandidaatstellingsdossier te voegen. Als ze worden geselecteerd, zal hun dan niet worden 
gevraagd deze documenten opnieuw te verstrekken. 
 
2. Documenten en bewijsstukken met betrekking tot de criteria inzake technische en 
beroepsbekwaamheid 
A. Criteria inzake reglementaire bekwaamheid 

 De kandidaten moeten samen met hun kandidaatstellingsdossier een gescande kopie 
verstrekken van een bewijs van inschrijving in het beroepsregister of handelsregister van hun 
vestigingsplaats. 

Deze documenten moeten verplicht bij het kandidaatstellingsdossier worden gevoegd, zo 
niet wordt de kandidatuur automatisch afgewezen. 

B. Criteria inzake economische en financiële draagkracht 

 De kandidaten moeten samen met hun kandidaatstellingsdossier een gescande kopie 
verstrekken van de balansen van 2016, 2017 en 2018. 

Deze documenten moeten verplicht bij het kandidaatstellingsdossier worden gevoegd, zo 
niet wordt de kandidatuur automatisch afgewezen. 

 
C. Criteria inzake personeel 

 De kandidaten moeten samen met hun kandidaatstellingsdossier het volgende verstrekken: 

o de cv’s van de vier architecten met (op de uiterste datum voor de indiening van 
kandidaturen) ten minste tien jaar beroepservaring , volgens het Europass-model15; 

o de cv’s van de twee architecten met (op de uiterste datum voor de indiening van 
kandidaturen) maximaal vijf jaar beroepservaring, volgens het Europass-model. 

Deze cv’s moeten verplicht bij het kandidaatstellingsdossier worden gevoegd, zo niet wordt 
de kandidatuur automatisch afgewezen. 

D. Criteria inzake referenties 

 De kandidaten moeten samen met hun kandidaatstellingsdossier de fiches met de 
referentieprojecten verstrekken aan de hand van het standaardformulier dat deel uitmaakt 
van de proceduredocumenten (zie artikel II.1.12). 

Deze referentiefiches moeten verplicht bij het kandidaatstellingsdossier worden gevoegd, 
zo niet wordt de kandidatuur automatisch afgewezen. 

 
 
3. Documenten en bewijsstukken betreffende de gewogen selectiecriteria 
A. Criteria inzake het team 

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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 De kandidaten moeten samen met hun kandidaatstellingsdossier een nota verstrekken waarin 
wordt toegelicht welke personen zijn gekozen om de schets te maken (indien de kandidaat 
wordt geselecteerd) en waarom. 

Deze nota wordt opgesteld aan de hand van het standaardformulier dat deel uitmaakt van de 
proceduredocumenten (zie artikel II.1.12).  
De motivering wordt gepresenteerd op een formulier dat bestaat uit maximaal drie A4-
bladzijden (recto). 

Deze nota moet bij het kandidaatstellingsdossier worden gevoegd, zo niet wordt de 
kandidatuur automatisch afgewezen. 

 

 De kandidaten moeten samen met hun kandidaatstellingsdossier een lijst verstrekken van de 
leden van het team dat, indien de kandidaat wordt geselecteerd, verantwoordelijk zal zijn voor 
het maken van de schets, in de vorm van een Excel-tabel waarvan het model deel uitmaakt 
van de proceduredocumenten (zie artikel II.1.12).  

Deze tabel moet bij het kandidaatstellingsdossier worden gevoegd, zo niet wordt de 
kandidatuur automatisch afgewezen. 

 
Deze tabel bevat de nodige informatie, met name over de vaardigheden van de teamleden en 
hun deelname aan projecten die overeenkomstig punt B van dit artikel als referentie zijn 
vermeld.  
De tabel bevat ook een verwijzing naar de cv’s van de teamleden.  
De tabel moet worden opgesteld op basis van het verstrekte model (zie artikel II.1.12). 
Alleen deze tabel zal in aanmerking worden genomen als lijst van de leden van het team dat, 
indien de kandidaat wordt geselecteerd, verantwoordelijk zal zijn voor het maken van de 
schets. 
In de lijst kunnen de kandidaten uit verschillende profielen kiezen.  
Het staat de kandidaat vrij om het soort en het aantal profielen te kiezen.  
Alleen het profiel van coördinator moet verplicht worden vermeld.  
In de lijst kan uit de volgende profielen worden gekozen: 
 

Benaming Minimale vereisten 

Coördinatie 

Coördinator Eén persoon – architect 

Plaatsvervangend coördinator Diploma 5 jaar hoger onderwijs 

Architectuur 

Architect Diploma 5 jaar hoger onderwijs 

Tekenaar BIM architectuur Diploma 3 jaar hoger onderwijs 

Structuur 

Burgerlijk ingenieur Diploma 5 jaar hoger onderwijs 

Tekenaar BIM16 architectuur Diploma 3 jaar hoger onderwijs 

Tekenaar CAD17 structuur Diploma 3 jaar hoger onderwijs 

Andere vakgebieden bouw 

Burgerlijk ingenieur Diploma 5 jaar hoger onderwijs 

                                                           
16 BIM: building information management. 

17 CAD: computer assisted design. 
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Industrieel ingenieur of technicus Diploma 3 jaar hoger onderwijs 

Andere vakgebieden buiten de bouwsector Diploma 3 jaar hoger onderwijs 

 
B. Criteria inzake de capaciteit van de kandidaat om een project uit te voeren 
De kandidaten moeten drie projecten indienen die zij hebben uitgevoerd en die zij relevant achten 
voor een of meer van de criteria van artikel III.2.2 B. 
Elk project wordt gepresenteerd aan de hand van een toelichtende nota die het inzichtelijk maakt en 
waarin wordt uitgelegd op welke wijze het relevant is voor de vier criteria.  
Elk project wordt gepresenteerd op een formulier dat maximaal zes A4-bladzijden (recto) met de te 
beoordelen tekst alsook illustraties beslaat. 
Ook als bepaalde projecten al zijn verstrekt in het kader van de evaluatie van de ongewogen 
selectiecriteria (zie hierboven), moeten ze toch nog eens worden ingediend, samen met de hierboven 
gevraagde documenten. 

Deze documenten moeten verplicht bij het kandidaatstellingsdossier worden gevoegd, zo niet wordt 
de kandidatuur automatisch afgewezen. 

 
 

HOOFDSTUK 3.  SAMENSTELLING EN 
PRESENTATIE VAN HET 

KANDIDAATSTELLINGSDOSSIER 

 SAMENSTELLING VAN HET 
KANDIDAATSTELLINGSDOSSIER  

De kandidaatstellingen kunnen uitsluitend schriftelijk in een van de officiële talen van de Europese 
Unie worden ingediend. 
Het aanvraagdossier moet verplicht de volgende documenten bevatten: 

 een begeleidende brief waarin wordt vermeld wie de kandidaat is, ondertekend door de 
wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat; 

 een kopie van de statuten van de kandidaat, met name met vermelding van de 
maatschappelijke zetel van de kandidaat. In het geval van een combinatie van ondernemers, 
de statuten van elk van de leden van de groepering; 

 in het geval van een combinatie van ondernemers, een document (vrije opmaak) waarin staat 
welke vorm de voorgenomen combinatie aanneemt, welke rol elk van de leden binnen de 
combinatie speelt, en wie de wettelijke vertegenwoordiger van de combinatie is; 

 Een document (vrije opmaak) dat ten minste de volgende informatie bevat: 
o identiteit van de kandidaat; 
o postadres waarop de kandidaat wordt verondersteld alle brieven te hebben 

ontvangen die het Europees Parlement hem in het kader van deze procedure heeft 
gestuurd; 

o e-mailadres waarop de kandidaat wordt verondersteld alle e-mails te hebben 
ontvangen die het Europees Parlement hem in het kader van deze procedure heeft 
gestuurd; 

o aanwijzing van een contactpersoon die door de kandidaat wordt belast met de follow-
up van de procedure; 

 de bewijsstukken die op grond van de uitsluitingscriteria worden vereist; 

 de bewijsstukken die op grond van de gewogen en ongewogen selectiecriteria worden vereist. 
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 PRESENTATIE VAN HET 
KANDIDAATSTELLINGSDOSSIER  

Het kandidaatstellingsdossier wordt gepresenteerd in de vorm van een begeleidende brief op papier, 
waarbij een of meer cd-roms worden gevoegd met daarop de digitale versie van de vereiste 
documenten en/of bewijsstukken. 
Een van de te downloaden proceduredocumenten (zie artikel II.1.12) is een zipbestand met de naam 
“Kandidatuur– Elektronisch dossier”. 
U moet dit bestand downloaden, dat mappen en submappen bevat waarin u de vereiste documenten 
en/of bewijsstukken moet opslaan, waarbij u nauwlettend de volgende instructies volgt. 
Bij het opslaan van documenten en/of bewijsstukken moet u erop letten dat u alleen gangbare 
bestandsformaten gebruikt, zodat ze met gangbare software kunnen worden gelezen. 
Let er ook op dat u alleen hoogwaardige dragers gebruikt en controleer voordat u uw kandidatuur 
verzendt of afgeeft of deze dragers perfect leesbaar zijn en of alle documenten daarop toegankelijk 
zijn. 

Een document dat niet toegankelijk of leesbaar is, wordt beschouwd als niet ingediend, hetgeen er, 
afhankelijk van de aard van het document, toe kan leiden dat uw kandidatuur automatisch wordt 
afgewezen. 

De cd-roms mogen niet overschrijfbaar zijn. 
Het zipbestand met de naam “Kandidatuur – Elektronisch dossier” bevat de volgende mappen en 
submappen: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
De vereiste documenten en/of bewijsstukken moeten als volgt in deze verschillende mappen en 
submappen worden opgeslagen: 

 In de map I - CAND moeten de kandidaten het volgende opslaan: 
o een gescande kopie van de ondertekende begeleidende brief; 
o een gescande kopie van een document (vrije opmaak) met ten minste de volgende 

informatie: 
 identiteit van de kandidaat; 
 postadres waarop de kandidaat wordt verondersteld alle brieven te hebben 

ontvangen die het Europees Parlement hem in het kader van deze procedure 
heeft gestuurd; 

 e-mailadres waarop de kandidaat wordt verondersteld alle e-mails te hebben 
ontvangen die het Europees Parlement hem in het kader van deze procedure 
heeft gestuurd; 

 aanwijzing van een contactpersoon die door de kandidaat wordt belast met 
de follow-up van de procedure; 
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 In de submap I - CAND\1 Stat moeten de kandidaten een gescande kopie van hun statuten 
opslaan. NB: als de kandidatuur wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, moet 
elk van de leden van de combinatie zijn statuten overleggen. 
 

 In de submap I - CAND\2 Gr_op_eco moeten de kandidaten, als de kandidatuur wordt 
ingediend door een combinatie van ondernemers, een gescande kopie van een document 
(vrije opmaak) opslaan waarin staat welke vorm de voorgenomen combinatie aanneemt, 
welke rol elk van de leden binnen de combinatie speelt, en wie de wettelijke 
vertegenwoordiger van de combinatie is. 

 In de map II - JUSTIF_EXC moeten de kandidaten een gescande kopie opslaan van de verklaring 
op erewoord, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door de wettelijke 
vertegenwoordiger van de kandidaat.  

NB: als de kandidatuur wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, moet elk 
van de leden van de combinatie zo’n verklaring indienen. 
 
In deze map kunnen de deelnemers desgewenst ook een digitale kopie opslaan van elk van de 
bewijsstukken betreffende de uitsluitingscriteria als bedoeld in artikel III.2.3. 

 In de submap III - JUSTIF_SEL\1 Capa_Reg moeten de kandidaten een gescande kopie opslaan 
van een bewijs van inschrijving in het beroepsregister of handelsregister van hun 
vestigingsplaats. 

NB: als de kandidatuur wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, moet elk 
van de leden van de combinatie dat bewijs indienen. 

 In de submap III - JUSTIF_SEL\2 Capa_Fin moeten de kandidaten een gescande kopie van de 
balansen van 2016, 2017 en 2018 opslaan. 

NB: als de kandidatuur wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, moet elk 
van de leden van de combinatie deze balansen indienen. 

 In de submap III - JUSTIF_SEL\3 Pers moeten de kandidaten een gescande kopie van de in 
artikel III.2.3, lid 2, punt C, vereiste cv’s opslaan. 

 In de submap III - JUSTIF-SEL\4 Refer moeten de kandidaten een gescande kopie van de in 
artikel III.2.3, lid 2, punt D, vereiste referentiefiches opslaan. 

 In de submap III - JUSTIF-SEL\5 Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq moeten de kandidaten een 
gescande kopie van de in artikel III.2.3, lid 3, punt A), vereiste bewijsstukken opslaan. 

 In de submap III - JUSTIF-SEL\5 Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj moeten de kandidaten de in artikel 
III.2.3, lid 3, punt B), vereiste bewijsstukken opslaan. 
 

Na de documenten en/of bewijsstukken in de overeenkomstige mappen en submappen te hebben 
opgeslagen, moet de kandidaat deze mappen en submappen samenbrengen in een zipbestand met de 
naam “Kandidatuur – Elektronisch dossier” en dat bestand op een of meer cd-roms opslaan. 
Elke kandidatuur moet bestaan uit ten minste één cd-rom met de vermelding “Kandidatuur – 
Elektronisch dossier – Origineel” en één cd-rom met de vermelding “Kandidatuur – Elektronisch 
dossier – Kopie” (rechtstreeks op de cd-rom geschreven). 
Als er meer dan één cd-rom nodig is om het kandidaatstellingsdossier samen te stellen, moeten alle 
ingediende cd-rom’s genummerd zijn van 1 t/m x en de vermelding “Kandidatuur – Elektronisch 
dossier – Origineel – Disk x” of “Kandidatuur – Elektronisch dossier – Kopie – Disk x” dragen 
(rechtstreeks op de cd-rom geschreven). 
 

HOOFDSTUK 4.  INDIENINGSTERMIJN EN WIJZE 
VAN INDIENING VAN DE KANDIDATUUR 
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 INDIENINGSTERMIJN  

De uiterste termijn voor het verzenden of afgeven (zie artikel III.4, lid 2) van de kandidaturen is 
vastgesteld op 07/01/2020. 
 

Kandidaturen die na deze datum worden verzonden of afgegeven, worden automatisch afgewezen. 

 

 WIJZE VAN INDIENING VAN DE 
KANDIDATUUR 

Om de geheimhouding en integriteit van het kandidaatstellingsdossier te waarborgen, moet het in een 
dubbele enveloppe worden ingediend.  
Beide enveloppen moeten gesloten zijn.  
De kandidaten wordt verzocht de bij de proceduredocumenten (zie artikel II.1.12) gevoegde etiketten 
te gebruiken. Deze moeten worden afgedrukt en op de enveloppen worden aangebracht om de 
toezending van de kandidatuur aan de bevoegde dienst van het Europees Parlement te 
vergemakkelijken. 
Afhankelijk van de omvang van het dossier wordt onder de term “enveloppe” bij uitbreiding ook een 
pakket, doos of andere verpakking verstaan; de afmetingen van de verpakking moeten zo goed 
mogelijk afgestemd zijn op de inhoud. 
In alle gevallen en ongeacht de gebruikte verpakking wordt de kandidaten verzocht toe te zien op de 
kwaliteit van de voor de verzending van hun kandidatuur gebruikte enveloppen of verpakking, om te 
voorkomen dat wij gescheurde enveloppen ontvangen, waardoor de geheimhouding van de inhoud 
en de integriteit van de kandidatuur niet meer kunnen worden gewaarborgd. 
Indien zelfklevende enveloppen worden gebruikt, worden deze met plakband gesloten en plaatst de 
afzender zijn handtekening over het plakband heen. Als handtekening van de afzender wordt niet 
alleen de handgeschreven tekst beschouwd, maar ook het stempel van de onderneming. 
Elke kandidatuur waarvan de inhoud niet geheim gebleven is tot de opening van de kandidaturen, 
wordt onontvankelijk verklaard. 
Op de buitenste enveloppe worden tevens de naam of de handelsnaam van de kandidaat vermeld, 
alsook het volledige adres waar de informatie betreffende het gevolg dat aan zijn kandidatuur is 
gegeven, naartoe kan worden gestuurd. 
 
De kandidaturen worden naar keuze van de kandidaten als volgt ingediend: 

 hetzij per post (per aangetekende brief of op een gelijkwaardige wijze) of per koerier, uiterlijk 
op bovengenoemde uiterste datum verzonden aan het adres dat vermeld staat op de 
bijgevoegde etiketten, waarbij de datum van het poststempel of het ontvangstbewijs als 
bewijs geldt; 

 hetzij door afgifte, eigenhandig of door een vertegenwoordiger van de kandidaat, bij de dienst 
Officiële Post, uiterlijk op bovengenoemde uiterste datum en uur van indiening. In dit geval 
wordt de afgifte van de kandidatuur bevestigd door middel van een in tweevoud gedagtekend 
en ondertekend ontvangstbewijs van de dienst Officiële Post van het Europees Parlement. De 
datum en het uur die op het ontvangstbewijs vermeld staan, gelden als de datum en het uur 
van indiening. Openingstijden van de dienst Officiële Post waar de kandidaturen moeten 
worden overhandigd: 

Open van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Gesloten op zaterdag en zondag en op de officiële sluitingsdagen van het Europees Parlement. 
Het Europees Parlement kan de ontvangst van kandidaturen die op welke wijze ook buiten de 
bovengenoemde openingsuren van de afdeling Officiële Post worden overhandigd, niet garanderen. 
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Het Europees Parlement kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de openingsuren van de dienst 
Officiële Post na de verzending van de aanbestedingsstukken zijn gewijzigd en dit niet aan de 
kandidaten is medegedeeld. Alvorens eigenhandig een kandidatuur te overhandigen, moeten 
belanghebbende kandidaten nagaan of de meegedeelde openingsuren nog gelden. 
 
 
 

HOOFDSTUK 5.  BEOORDELING VAN DE 
KANDIDATUREN 

 BEOORDELING VAN DE KANDIDATUREN  

1. Beoordeling van de technische en beroepscriteria inzake het team  
Elke kandidaat krijgt een totale score NtotE van maximaal 100 punten, die wordt berekend volgens de 
volgende formule: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
De kandidaat met de hoogste score NtotE krijgt dan een score NE = 40 %. 
De andere kandidaten krijgen een score die wordt berekend volgens de volgende formule: 
NE = 40 % * (NtotEcand/ NtotEmax) 
waarbij: 

 NtotEcand de score NtotE van de kandidaat is 

 NtotEmax de hoogste score NtotE van alle kandidaten is. 

 
De scores NE1, NE2, NE3, NE4 worden toegekend op basis van de criteria van artikel III.2.2, punt A, onder 
"Gewogen selectiecriteria". 
 
2. Beoordeling van de technische en beroepscriteria inzake de capaciteit van de kandidaat om een 

project uit te voeren 
Elk project wordt afzonderlijk beoordeeld en is telt mee voor een derde van de punten.  
Elke kandidaat krijgt een totale score NtotC van maximaal 300 punten, die wordt berekend volgens de 
volgende formule: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

waarbij: 
NtotC-projet de punten zijn die het project voor de combinatie van de vier onderstaande criteria heeft 
gekregen, volgens de volgende formule: 
NtotC-projet = (som (P1, P2, P3, P4)/4 + maximum (P1, P2, P3, P4)) x 2 
 
De kandidaat met de hoogste score NtotC krijgt dan de volgende score: 
NC = 60 % 
De andere kandidaten krijgen een score die wordt berekend volgens de volgende formule: 
NC = 60 % * (NtotCcand/ NtotCmax) 
waarbij: 

 NtotCcand de score NtotC van de kandidaat is 

 NtotCmax de hoogste score NtotE van alle kandidaten is. 

 
De capaciteit van de kandidaat om een project uit te voeren, wordt op basis van de ingediende 
projecten beoordeeld aan de hand van de criteria van artikel III.2.2, punt B, onder “Gewogen 
selectiecriteria”. 
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3. Eindscore  
Bij de beoordeling van de kandidaturen aan de hand van de gewogen technische en beroepscriteria 
resulteert wordt een eindscore Nf toegekend van maximaal 100 %. 
De eindscore Nf wordt berekend volgens de volgende formule: 
NF = NE + NC  
waarbij: 

 NE de score is bij de beoordeling van de criteria inzake het team, met een maximum van 40 % (zie 
hierboven); 

 NC de score is bij de beoordeling van de criteria inzake de capaciteit van de kandidaat om een 
project uit te voeren, met een maximum van 60 % (zie hierboven). 

Ten slotte worden de kandidaturen gerangschikt op basis van de behaalde score NF. 
Bij een gelijke score wordt de winnaar geloot. 
 

 KENNISGEVING VAN DE RESULTATEN  

Het Europees Parlement brengt elke niet-geselecteerde kandidaat op hetzelfde tijdstip individueel per 
e-mail op de hoogte van het feit dat zijn kandidatuur niet is geselecteerd. Het Parlement vermeldt 
altijd de redenen voor de afwijzing van de kandidatuur, alsook de mogelijke middelen om beroep aan 
te tekenen. 
Gelijktijdig met de kennisgeving van de afwijzingen deelt het Europees Parlement aan de geselecteerde 
kandidaten mee dat ze geselecteerd zijn.  
Het selectiebesluit is hoe dan ook pas definitief nadat de geselecteerde kandidaat de vereiste 
bewijsstukken betreffende de uitsluitingscriteria heeft overgelegd en deze door het Europees 
Parlement zijn aanvaard.  
Elke niet-geselecteerde kandidaat die zich niet in een uitsluitingssituatie bevindt en wiens kandidatuur 
in overeenstemming is met de wedstrijddocumenten, kan per brief of e-mail om nadere inlichtingen 
vragen over de redenen waarom zijn kandidatuur is verworpen. Enkel de kandidaten die een 
ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, kunnen de kenmerken en relatieve voordelen van de 
geselecteerde kandidaturen en de namen van de geselecteerde kandidaten opvragen. Het is evenwel 
mogelijk dat bepaalde informatie niet wordt meegedeeld als dit een belemmering zou vormen voor 
de toepassing van de wetgeving, in strijd zou zijn met het algemeen belang, schade zou berokkenen 
aan wettige commerciële belangen van overheids- of particuliere bedrijven of nadelig zou kunnen zijn 
voor eerlijke concurrentie tussen deze bedrijven. 
 

 OPSCHORTING VAN DE PROCEDURE  

Na de kennisgeving van de resultaten van de selectiefase en vóór de start van de schetsfase kan het 
Europees Parlement die start zo nodig opschorten met het oog op nader onderzoek als dit 
gerechtvaardigd is omdat niet-geselecteerde of benadeelde kandidaten vragen of opmerkingen 
hebben geformuleerd of omdat het andere relevante informatie heeft ontvangen. Deze vragen, 
opmerkingen of informatie moeten worden ontvangen binnen tien kalenderdagen te rekenen vanaf 
de dag volgend op de dag van de gelijktijdige kennisgeving van de afwijzingsbesluiten en het 
selectiebesluit. In geval van opschorting worden alle kandidaten hiervan binnen drie werkdagen na de 
datum van het opschortingsbesluit op de hoogte gebracht. 
Na het nadere onderzoek als gevolg van de opschorting van de procedure kan het Europees Parlement 
zijn selectiebesluit bevestigen of wijzigen, of de procedure eventueel annuleren. Elk nieuw besluit 
wordt met redenen omkleed en schriftelijk aan alle kandidaten meegedeeld. 
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DEEL IV. DE FASE VAN DE EIGENLIJKE SCHETSWEDSTRIJD 

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 
Alleen kandidaten die na de selectiefase zijn geselecteerd, mogen aan de schetswedstrijd deelnemen, 
mits zij de voor de selectie vereiste bewijsstukken hebben overgelegd en mits die bewijsstukken geen 
beletsel vormen voor hun selectie.  
De geselecteerde kandidaten worden hierna “de deelnemers” genoemd. 
De deelnemers moeten aan deze wedstrijd deelnemen onder dezelfde rechtsvorm (tijdelijke 
vereniging, groepering, architect, vennootschap enz.) als de rechtsvorm die zij hebben aangenomen 
om hun kandidatuur in te dienen. 
Alleen de deelnemers hebben toegang tot de specifieke wedstrijddocumenten, de andere kandidaten 
niet. 
Elke deelnemer kan hetzij één schets indienen, voor het bouwprocedé renovatie of het bouwprocedé 
herbouw, hetzij twee schetsen, namelijk één voor elk van beide bouwprocedés (voor meer details over 
de procedés, zie artikel IV.3.1). 
 

HOOFDSTUK 2. PROCEDURE 

 UITNODIGING 

Het Europees Parlement zal de deelnemers voor de schetsfase van de wedstrijd uitnodigen door hun 
tegelijkertijd per brief een uitnodiging tot deelname te sturen.  
Bij deze brief worden op een of meer cd-rom’s alle benodigde documenten gevoegd om de schets te 
maken en het wedstrijddossier samen te stellen, alsook andere nuttige informatie, met name over het 
tijdschema voor schetsfase. 
 

 BEZICHTIGING TER PLAATSE  

De deelnemers kunnen deelnemen aan een facultatieve bezichtiging ter plaatse. Die zal worden 
georganiseerd op een datum die hun samen met de uitnodiging tot deelname zal worden meegedeeld. 
Er worden twee bezichtigingen ter plaatse georganiseerd, een in het Frans en een in het Engels.  
De deelnemers kunnen slechts aan een van beide bezichtigingen deelnemen.  
Elke deelnemer mag zich door maximaal vijf personen laten vertegenwoordigen.  
De aanwezigheid van de deelnemers wordt bevestigd door een presentielijst die hun 
vertegenwoordigers voor het begin van de bezichtiging moeten ondertekenen. 
Aan het einde van elk van deze bezichtigingen zal het Europees Parlement een verslag van de 
bezichtigingen opstellen, dat tegelijkertijd per e-mail aan alle deelnemers zal worden toegezonden. 
De regels voor deelname aan de bezichtiging ter plaatse zijn als volgt: 
Uiterlijk acht werkdagen vóór de vastgestelde datum voor de bezichtiging die de deelnemer heeft 
gekozen, moet de deelnemer het Europees Parlement per e‑mail aan INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
de volgende informatie toezenden: 

 identiteit van de deelnemer; 

 e-mailadres van de deelnemer; 

 naam, functie, identiteitskaartnummer en geboortedatum van de personen die aan de bezichtiging 
deelnemen (maximaal vijf vertegenwoordigers per deelnemer). 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Wij herinneren u eraan dat de toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement strikt 
gereglementeerd is en onderworpen is aan voorafgaande toestemming. 
Indien bovengenoemde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden verstrekt, zullen de 
diensten die met de uitvoering van deze procedure zijn belast, niet de nodige toelatingen kunnen 
verkrijgen om uw vertegenwoordigers toegang te verlenen, en zullen ze dus geen toegang krijgen. 

Het trefpunt is de ingang van het accreditatiecentrum van het Altiero Spinelligebouw in Brussel. 
De dag van de bezichtiging: 
Zorg ervoor dat uw vertegenwoordigers op tijd op de afspraak zijn.  
Bij het begin van de bezichtiging krijgt elke vertegenwoordiger een tijdelijke toegangsbadge voor de te 
bezichtigen gebouwen van het Europees Parlement en moet hij of zij een presentielijst tekenen. Wie 
te laat komt, kan geen badge krijgen en kan de lijst niet tekenen, waardoor u niet aan de bezichtiging 
kan deelnemen. 

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

 ANONIMITEIT  

Alle documenten in het schetsdossier moeten, op de eerste bladzijde bij een tekstdocument, op een 
bijkaartje bij een plattegrond of schets, of op een duidelijk zichtbare plaats naar keuze van de 
deelnemer voor andere soorten documenten, voorzien zijn van een identificatiecode die geldt als 
ondertekening en parafering van het betreffende document. 
Deze code moet de volgende kenmerken hebben: 

 hij moet uit exact 8 tekens bestaan: 5 letters en 3 Arabische cijfers, gekozen tussen 1 t/m 9; 

 ten minste 2 van de 5 letters moeten hoofdletters zijn; 

 herhaling van letters of cijfers is niet toegestaan; 

 spaties tussen tekens, leestekens, accenten en alle overige symbolen zijn verboden; 

 de volgorde van de letters en cijfers is naar keuze van de deelnemer. 

De code moet worden geprint met inachtneming van de volgende tekenopmaak: 

 lettertype: Arial; 

 grootte: 12 

 kleur: zwart; 

 modus: normaal. 

Naast de documenten die gebruikt worden om de schets te beoordelen, met de hierboven beschreven 
markering, moeten de deelnemers ook een enveloppe verstrekken zonder enige markering van welke 
aard of vorm ook waardoor de identiteit van de deelnemer bekend zou raken, met uitzondering van 
de identificatiecode. 
Deze enveloppe moet volledig ondoorzichtig en gesloten zijn, op welke technische wijze dan ook naar 
keuze van de deelnemer, zodat de geheimhouding wordt gegarandeerd. 
Noch de jury, noch de instelling kan aansprakelijk worden gesteld als de enveloppe per ongeluk zou 
opengaan. 
Het is dus aan de deelnemer om een geschikte methode voor het sluiten van de enveloppe te kiezen.  
Deze enveloppe bevat, met uitsluiting van enig ander document, de verklaring betreffende de keuze 
van de identificatiecode van de schets en de verbintenis, die wordt opgesteld aan de hand van het bij 
de uitnodiging tot deelname gevoegde standaardformulier, dat naar behoren wordt ingevuld, 
gedateerd en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer. 



Wedstrijd nr.  06D40-2019-M052 
  30 

Vernieuwing van het PHS  Wedstrijdreglement 

Met uitzondering van dit document, waarvan de enveloppe pas zal worden geopend nadat de jury een 
besluit heeft genomen, mag geen van de documenten die in het kader van de wedstrijd worden 
ingediend, de identiteit van de deelnemer bekendmaken. 
Bijgevolg mogen er geen logo’s, tekens, symbolen, aantekeningen en meer in het algemeen 
merktekens van welke aard of vorm ook gebruikt worden waardoor de identiteit van de deelnemer 
bekend zou raken.  
Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de eigenschappen van de bestanden en digitale 
objecten. 

Als er een document wordt ingediend dat niet voldoet aan de bovenstaande bepalingen inzake 
anonimiteit, wordt het schetsdossier onmiddellijk afgewezen. 

 

HOOFDSTUK 3.  CRITERIA VOOR HET 
ONDERSCHEIDEN EN BEOORDELEN VAN DE 

SCHETSEN 

 ONDERSCHEIDINGSCRITERIA  

Om het Europees Parlement volledig in kennis te stellen van de resultaten van zijn werkzaamheden, 
zodat het een definitief besluit kan nemen (zie hieronder), maakt de jury een onderscheid tussen 
schetsen die die uitgaan van sloop en herbouw en schetsen die uitgaan van renovatie. Daarbij wordt 
het volgende criterium gehanteerd: 

 een project wordt beschouwd als een renovatieproject als ten minste 80 % van het volume 
van de bestaande structuur behouden blijft; 

 een project wordt beschouwd als een sloop- en herbouwproject als minder dan 80 % van het 
volume van de bestaande structuur behouden blijft. 

 
 
 

 BEOORDELINGSCRITERIA  

De jury beoordeelt de schetsen aan de hand van de volgende criteria en met onderstaande 
wegingscoëfficiënten:  

A INTEGRATIE IN EN VERBINDING MET DE STEDELIJKE, NATUURLIJKE EN SOCIALE OMGEVING  15 % 

 
  Symboliek  

 
  Relatie met de omgeving  

 
  Openheid – onthaal  

B ARCHITECTONISCH EN MILIEUONTWERP  32 % 

 
  Symboliek van het gebouw en de binnenruimten  

 
  Architectonische kwaliteit van het gebouw en de binnenruimten  

 
  Bioklimatologische en milieubenadering  

 
  Kwaliteit van de grote vergaderzaal  

 
  Unieke bezoekerservaring  

C VERWEZENLIJKING VAN DE RUIMTELIJK-FUNCTIONELE EN DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN  30 % 

 
  Functioneel voorstel  
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  Relaties tussen functies  

 
  Stromen  

 
  Flexibiliteit op korte en lange termijn  

D TECHNISCHE COHERENTIE  23 % 

 
  Milieudoelstellingen  

 
  Doelstellingen inzake de structuur  

 
  Doelstellingen inzake toegankelijkheid  

 
  Doelstellingen inzake veiligheid  

 
 
 

HOOFDSTUK 4.  SAMENSTELLING EN 
PRESENTATIE VAN HET SCHETSDOSSIER 

 SAMENSTELLING VAN HET SCHETSDOSSIER  

LET WEL: alle onderstaande bepalingen zijn in alle gevallen van toepassing, ongeacht of de 
deelnemer besluit één of twee schetsen in te dienen (zie deel IV, hoofdstuk 1). 
 Als de deelnemer besluit twee schetsen in te dienen, moeten de twee schetsen worden ingediend 
in twee afzonderlijke dossiers die overeenkomstig onderstaande regels zijn samengesteld. 
 De in artikel IV, lid 2.3, bedoelde identificatiecode moet voor beide dossiers dezelfde zijn. 

 
A. De schetsdocumenten moeten gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk in digitaal formaat 

worden toegezonden: 

 worden op papier toegezonden: 

o de checklist; 

o de verzegelde enveloppe, die voldoet aan de bepalingen van artikel IV.2.3 hierboven, 
met daarin het volledig ingevulde en door de wettelijke vertegenwoordiger van de 
deelnemer gedateerde en ondertekende verbintenisformulier, ook op papier. De 
wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer moet ook alle bladzijden van het 
document paraferen; 

o de presentatieborden; 

o alle overige documenten (in twee exemplaren). 

 

 worden in digitaal formaat toegezonden: 

o de presentatieborden in niet-bewerkbaar formaat (pdf);  

o alle overige documenten in het oorspronkelijke formaat en in niet-bewerkbaar 
(pdf-)formaat. 

 
De schetsdocumenten moeten volledig zijn. 
Met het oog op de anonimiteitsvereiste en de gelijkheid van de deelnemers mogen de diensten van 
het Europees Parlement een deelnemer niet vragen een schetsdossier aan te vullen als het onvolledig 
of onleesbaar is of niet aan het vereiste formaat voldoet. 
De uitnodiging tot deelname gaat vergezeld van een cd-rom die met name een zipbestand met de 
naam “Schets – Elektronisch dossier” bevat. 
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Dit bestand bevat mappen en submappen waarin de deelnemers de gevraagde documenten in 
elektronisch formaat moeten opslaan. 
 
B. Samenstelling 
De schetsdocumenten zijn als volgt: 

 de checklist  

De checklist wordt opgesteld volgens het model op de bij de uitnodigingsbrief gevoegde cd-rom. 
Aan de hand van de checklist kan de deelnemer zich ervan vergewissen of zijn schetsdocumenten 
volledig zijn.  
Evenzo kan het Europees Parlement zich ervan vergewissen of de deelnemer zich ervan heeft 
vergewist of zijn documenten volledig zijn. 

 een verzegelde en anonieme enveloppe met daarin de verbintenis. 

Die laatste omvat het volgende: 
o de verklaring betreffende de keuze van de identificatiecode van de schets; 
o de auteursverklaring; 
o de toezegging om een bijstandsopdracht uit te voeren indien het Europees Parlement 

besluit hem een dergelijke opdracht toe te vertrouwen. 

De verbintenis wordt opgesteld volgens het model op de bij de uitnodigingsbrief gevoegde 
cd-rom. 
De verbintenis wordt naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend door de persoon 
(personen) die bevoegd is (zijn) om de deelnemer te vertegenwoordigen.  
Op de verzegelde enveloppe wordt, als enige identificatie, de identificatiecode overeenkomstig 
de bepalingen van artikel IV.2.3 aangebracht. 
 

 Presentatieborden  

De deelnemers moeten een set van zes panelen in DIN A1-formaat ter beschikking stellen die een 
grafische en voldoende duidelijke documentatie vormen, zonder tekst. 
De voettekst bevat de identificatie van het document, de code van 8 tekens ter identificatie van 
de deelnemer en de nummering van de panelen.  
De presentatiepanelen worden ook in niet-bewerkbaar digitaal formaat (pdf) verstrekt. 
De panelen moeten los van elkaar kunnen worden bekeken. 
De grafische illustraties mogen geen tekst, maar wel cijfermatige verwijzingen bevatten.  
Er worden ook twee A3-panelen met de legenda’s volgens het model op de bij de uitnodigingsbrief 
gevoegde cd-rom verstrekt.  
De borden in DIN-formaat zijn van schuimkarton met een dikte van 10 mm en worden verticaal 
gebruikt. 
 

 Een schetsdossier met daarin: 

o een document met als titel “Document A: hoofdverslag” 

In dit document worden de kwalitatieve en functionele kenmerken van het project 
weergegeven, wordt de gekozen oplossing voor het stedenbouwkundige en architectonische 
concept onderbouwd en wordt aangetoond dat is voldaan aan de eisen van het programma 
voor de vernieuwing van het Paul-Henri Spaakgebouw. 
Het is een beschrijvend, toelichtend en tot staving strekkend document dat op A4-formaat is 
opgesteld. Voor elk document wordt een maximumaantal A4-bladzijden (recto) opgelegd18. 
Met dit aantal wordt niet vooruitgelopen op het aantal bladzijden dat de deelnemer nodig zal 
hebben voor zijn presentatie, wat minder zou kunnen zijn. Wel is dit het maximumaantal 

                                                           
18 Een recto verso A4 mag worden vervangen door een recto A3. 
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bladzijden dat door de jury in aanmerking wordt genomen. Bladzijden die dit maximumaantal 
overschrijden, worden niet aan de jury gepresenteerd. 
De documenten moeten aan de volgende eisen voldoen: 
 de documenten hebben een marge van 1,5 cm aan de linkerkant, 1 cm aan de 

rechterkant, een gestructureerde presentatie en zijn correct ingebonden. De hoogte van 
het lettertype is ten minste 12. De voettekst bevat de identificatie van het document 
(letter en cijfers), de code van 8 tekens ter identificatie van de deelnemer en de 
bladzijdenummers. Het oorspronkelijke digitale formaat is Word; 

 de tekstdocumenten moeten worden verstrekt in doc-formaat, de tabellen, lijsten en 
berekeningen in xls of een compatibel formaat; 

 de grafische illustraties bevatten geen tekst, maar mogen cijfermatige verwijzingen en 
een legenda bevatten waarvan het oorspronkelijke digitale formaat Word of Excel is. 

 
Het verslag is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 
A1. Samenvatting 

 Samenvatting van het project (maximaal zes A4-bladzijden (recto) tekst en illustraties) 

A2. Beschrijving van de integratie in en de verbinding met de stedelijke, natuurlijke en 
maatschappelijke omgeving 

 Toelichting van het concept integratie en verbinding, met name op symbolische en effectieve 
wijze en qua openheid en onthaal. Op welke manier integreert het gepresenteerde gebouw 
zich in en creëert het opnieuw verbindingen met zijn stedelijke, natuurlijke en 
maatschappelijke omgeving? Binnen welke omtrekken is er een wisselwerking? Hoe vertaalt 
de benadering van de buitenkant de drie hoofdlijnen van de visie? Hoe en dankzij welke 
voordelen gaat het project verder dan het strikte stedenbouwkundige kader? (deze nota 
beslaat maximaal acht A4-bladzijden (recto) tekst en illustraties); 

A3. Beschrijving van het architecturaal en milieuontwerp 
 A.3.1 Toelichting van de symboliek van het gebouw en de binnenruimten (deze nota beslaat 

maximaal twee A4-bladzijden (recto) tekst en illustraties); 

 A.3.2 Algemene rechtvaardiging van de gemaakte architecturale keuzes, waarbij de 
architecturale kwaliteiten van het gebouw en de binnenruimten naar voren worden gebracht. 
Wat zijn de prioriteiten van het architecturaal ontwerp? (deze nota beslaat maximaal acht A4-
bladzijden (recto) tekst en illustraties); 

 A.3.3 Beschrijving van de externe en interne eco-klimatologische benadering van het gebouw 
(deze nota beslaat maximaal acht A4-bladzijden (recto) tekst en illustraties); 

 A.3.4 Beschrijving van de grote vergaderzaal, die hoofdzakelijk bestaat uit virtuele gezichten 
van de voorgestelde vergaderzaal (“witte maquette”19 in grijstinten), een langsdoorsnede en 
een plan per niveau. Deze laatste documenten moeten in het gevraagde formaat leesbaar 
blijven. De tekst bevat een toelichting van het concept (deze nota beslaat maximaal zes A3-
bladzijden (recto) tekst en illustraties); 

 A.3.5 Beschrijving van de unieke bezoekerservaring. Om welke redenen zou een voorbijganger, 
een toerist, een student, een burger die geïnteresseerd is in de werking van het Europees 
Parlement, of iemand anders het gebouw komen bekijken, bezoeken, terugkomen of anderen 
aanraden het te bezoeken? (deze nota beslaat maximaal zes A4-bladzijden (recto) tekst en 
illustraties); 

A4. Beschrijving van de verwezenlijking van de ruimtelijk-functionele doelstellingen 
 A.4.1 Rechtvaardiging van het functionele voorstel, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 

prioriteiten van het ontwerp in verband met de functionele benadering en wordt geïllustreerd 
                                                           
19 Er zij aan herinnerd dat de wedstrijd niet gaat over de definitie van de afwerkingsmaterialen. 
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hoe de oplossing tegemoetkomt aan de behoeften van de vernieuwing van het Paul-Henri 
Spaakgebouw en van de toekomstige gebruikers van het gebouw (deze nota beslaat maximaal 
acht A4-bladzijden (recto) tekst en illustraties); 

 A.4.2 Diagram van de interne stromen van parlementsleden, bezoekers, protocol, media en 
logistiek, uitgedrukt in kleurcodes per functie (zie bijlage 4) (deze diagrammen beslaan 
maximaal vijf A3-bladzijden (recto) grafieken); 

 A.4.3 Beschrijving van de flexibiliteit van het gebouw op korte en lange termijn. Hoe kunnen 
ruimten zich aanpassen aan verschillende activiteiten? Hoe kan het gebouw in de loop van de 
tijd evolueren? Wat vergemakkelijkt deze aanpassingen? (deze nota beslaat maximaal zes A4-
bladzijden (recto) tekst en illustraties). 

 

A5. Beschrijving van het technische concept 
 A.5.1 Milieuconcept: beschrijving van de milieubenadering, de wijze waarop die in de 

architectuur is geïntegreerd, het potentieel dat in het kader van het project is ontwikkeld of 
kan worden ontwikkeld met betrekking tot de doelstellingen van het handvest voor een 
gebouw dat als voorbeeld dient (bijlage 1) (deze nota beslaat maximaal zes A4-bladzijden 
(recto) tekst en illustraties); 

 A.5.2 Voornaamste technische oplossingen die worden voorgesteld voor de structuur van het 
gebouw (deze nota beslaat maximaal twee A4-bladzijden (recto) tekst en illustraties); 

 “Design for all”-concept: beschrijving van de wijze waarop in het kader van het project 
rekening is gehouden met de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, van de 
directe omgeving van de locatie tot de ingangen van het gebouw, alsook in het gebouw zelf 
(deze nota beslaat maximaal drie A4-bladzijden (recto) tekst en illustraties); 

 A.5.4 Beschrijving van de wijze waarop in het kader van het project rekening is gehouden met 
de veiligheidsaspecten volgens de informatie die samen met de uitnodiging tot deelname is 
verstrekt (deze nota beslaat maximaal drie A4-bladzijden (recto) tekst en illustraties). 

A6. Tabel met de oppervlakten en verhoudingen 
 A6.1 Een tabel met de oppervlakten van de ruimten en andere kwantitatieve gegevens, met 

de functiecodes volgens het formulier dat in het kader van de uitnodiging tot deelname wordt 
verstrekt; 

 A6.2 Een tabel met de oppervlakten van de gebouwschil en hun type volgens het formulier dat 
in het kader van de uitnodiging tot deelname wordt verstrekt. 

 

 Een document met als titel “Document B: Tekeningen en andere grafische documenten” 

De documenten waaruit document B is samengesteld, moeten aan de volgende eisen voldoen: 
 document B bevat de grafische documenten die op hun originele DIN A1-formaat moeten 

worden ingediend, correct gevouwen op A4-formaat en voorzien van afzonderlijke plastic 
hoezen, samen met een niet gevouwen verkleinde kopie op A3-formaat;  

 in de grafische documenten staat geen tekst, maar er kunnen alfanumerieke verwijzingen en 
een legenda in voorkomen. De legende wordt gepresenteerd op A3-formaat. Het digitale 
formaat is Word of Excel; 

 het digitale formaat van de tekeningen is dwg, aangemaakt met Autocad of compatibele 
software. Tekenschaal: 1 tekeneenheid = 1 cm; 



Wedstrijd nr.  06D40-2019-M052 
  35 

Vernieuwing van het PHS  Wedstrijdreglement 

 het (de) BIM20-maquette(s) dat (die) is (zijn) gebruikt om de schetsen te maken, wordt 
(worden) verstrekt in een formaat dat het mogelijk maakt de maquette met een 
standaardviewer te bekijken.  

 

 
 

Schaal Minimumaantal 
documenten 

Maximumaantal 
documenten 

DIN-
formaat 

1. Stedenbouwkundig plan van de 
locatie in de Europese wijk en 
overzicht van het gebouw met zijn 
toegangen en parcoursen, 
reliëfdoorsneden van het terrein op 
de as Luxemburgstraat en de as 
Wiertsstraat. 

1/1000 1 2 A0 

2. Ten minste 4 significante stedelijke 
vergezichten, zoals vastgesteld in 
de uitnodiging tot deelname 

 4 10 A4 

3. Schetsen van alle boven- en 
ondergrondse niveaus van het 
architectonische ontwerp, met 
afbakening, annotatie en inkleuring 
van de verschillende soorten 
ruimten conform het programma 

1/500   door de 
architect 
te 
bepalen 

4. Ten minste 2 doorsneden, met 
vermelding van de vloerniveaus 

1/500 2 6 door de 
architect 
te 
bepalen 

5. Hoogten aan de buitenzijde van het 
gebouw 

1/500 4 6 door de 
architect 
te 
bepalen 

6. Ten minste 4 “witte maquette”-
buitengezichten van het gebouw 
van nabij, met de integratie in de 
bestaande omgeving 

 4 8 A3 

7. Ten minste 4 “witte maquette”-
gezichten op belangrijke ruimten 
van het project, waaronder: de 
grote vergaderzaal, de Cour 
d’Honneur, de structurerende 
ruimten van het project  

 4 8 A4 

8. Diagrammen van de stromen 
bezoekers, parlementsleden, 
protocol en logistiek  

 1 2 A0 

9. “Design for all”-concept, toegelicht 
met een diagram (de toegankelijke 
zones inkleuren) 

 1 2 A1 

10. “Witte maquette”-perspectieven 
van de structuur 

 3 10 A3 

                                                           
20 Met name de maquette-onderdelen van de structuur, de bouwschil, de functies, de totale en gedetailleerde volumes aan de hand waarvan 
de oppervlaktetabellen zijn opgesteld en de perspectieven aan de hand waarop de virtuele beelden zijn gebaseerd. 
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 PRESENTATIE VAN HET SCHETSDOSSIER  

Het schetsdossier wordt gepresenteerd in de vorm van een begeleidende brief op papier, waarbij het 
volgende wordt gevoegd: 

 de verzegelde enveloppe met daarin de verbintenis; 
 

 één of meer mappen voorzien van een etiket met de vermelding “Map A / [identificatiecode]”, 
met daarin: 

o de checklist; 
o de documenten die samen document A vormen; 
o een of meer cd-roms met de vermelding “Document A – [identificatiecode] – Origineel” 

(rechtstreeks op de cd-rom geschreven), met daarop de documenten die samen 
document A vormen in digitale vorm;  

o een of meer cd-roms met de vermelding “Document A – [identificatiecode] – Kopie” 
(rechtstreeks op de cd-rom geschreven), met daarop de documenten die samen 
document A vormen in digitale vorm.  

Als er meer dan één map wordt gebruikt, worden de mappen genummerd van 1 tot en met x en 
wordt elke map voorzien van een etiket met de vermelding “Map A – [identificatiecode] - nr. x”. 
De etiketten moeten wit zijn, 192 mm x 39 mm groot zijn en worden aangebracht op de rug van 
de mappen. 
Ze moeten worden afgedrukt in het lettertype Arial, normale modus, grootte 12, zwart. 
Als er meer dan één cd-rom wordt gebruikt, worden de cd-roms genummerd van 1 tot en met x 
en wordt elke cd-rom voorzien van de vermelding “Document A – [identificatiecode] – Origineel 
– Disk x” of “Document A – [identificatiecode] – Kopie – Disk x” (rechtstreeks op de cd-rom 
geschreven). 
 

 één of meer mappen voorzien van een etiket met de vermelding “Map B”, met daarin: 
o de documenten die samen document B vormen, voorzien van een etiket met de 

vermelding “Map B / [identificatiecode]; 
o een of meer cd-roms met de vermelding “Document B – [identificatiecode] – Origineel” 

(rechtstreeks op de cd-rom geschreven), met daarop de documenten die samen 
document B vormen in digitale vorm; 

o een of meer cd-roms met de vermelding “Document B – [identificatiecode] – Kopie” 
(rechtstreeks op de cd-rom geschreven), met daarop de documenten die samen 
document B vormen in digitale vorm; 

Als er meer dan één map wordt gebruikt, worden de mappen genummerd van 1 tot en met x en 
wordt elke map voorzien van een etiket met de vermelding “Map B – [identificatiecode] - nr. x”. 
De etiketten moeten wit zijn, 192 mm x 39 mm groot zijn en worden aangebracht op de rug van 
de mappen. 
Ze moeten worden afgedrukt in het lettertype Arial, normale modus, grootte 12, zwart. 
Als er meer dan één cd-rom wordt gebruikt, worden de cd-roms genummerd van 1 tot en met x 
en wordt elke cd-rom voorzien van de vermelding “Document B –[identificatiecode] – Origineel – 
Disk x” of “Document B – [identificatiecode] – Kopie – Disk x” (rechtstreeks op de cd-rom 
geschreven). 
 

 de zes presentatieborden. 
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HOOFDSTUK 5. TERMIJNEN EN PROCEDURES 
VOOR DE INDIENING VAN HET 

SCHETSDOSSIER 

 TERMIJNEN EN PROCEDURES VOOR DE 
INDIENING VAN HET SCHETSDOSSIER  

De uiterste termijn (datum en tijdstip) voor het verzenden of afgeven (zie artikel IV.5.2) van 
schetsdossiers wordt vastgesteld in de uitnodigingsbrief. Kandidaturen die na deze termijn worden 
verzonden of afgegeven, worden automatisch afgewezen. 
 
 

 PROCEDURES VOOR DE INDIENING VAN HET 
SCHETSDOSSIER 

Om de geheimhouding en integriteit van het schetsdossier te waarborgen, moet het in een dubbele 
enveloppe worden ingediend.  
Beide enveloppen moeten gesloten zijn.  
De deelnemers wordt verzocht de bij de uitnodigingsbrief gevoegde etiketten te gebruiken. Deze 
moeten worden afgedrukt en op de enveloppen worden aangebracht om de toezending van het 
schetsdossier aan de bevoegde dienst van het Europees Parlement te vergemakkelijken. 
Afhankelijk van de omvang van het dossier wordt onder de term “enveloppe” bij uitbreiding ook een 
pakket, doos of andere verpakking verstaan; de afmetingen van de verpakking moeten zo goed 
mogelijk afgestemd zijn op de inhoud. 
In alle gevallen en ongeacht de gebruikte verpakking wordt de deelnemers verzocht toe te zien op de 
kwaliteit van de voor de verzending van hun schetsdossier gebruikte enveloppen of verpakking, om te 
voorkomen dat wij gescheurde enveloppen ontvangen, waardoor de geheimhouding van de inhoud 
en de integriteit van het dossier niet meer kunnen worden gewaarborgd. 
Indien zelfklevende enveloppen worden gebruikt, worden deze met plakband gesloten en plaatst de 
afzender zijn handtekening over het plakband heen. Als handtekening van de afzender wordt niet 
alleen de handgeschreven tekst beschouwd, maar ook het stempel van de onderneming. 
Elk schetsdossier waarvan de inhoud niet geheim gebleven is tot de opening van de kandidaturen, 
wordt onontvankelijk verklaard. 
Op de buitenste enveloppe wordt de door de deelnemer gekozen identificatiecode aangebracht. 
 
De deelnemers kunnen hun schetsdossier naar keuze als volgt indienen: 

 hetzij per koerier, waarbij de datum van het door de koeriersdienst afgegeven ontvangstbewijs 
als bewijs geldt, op het adres dat vermeld staat op de bijgevoegde etiketten; 

 hetzij door afgifte, eigenhandig of door een vertegenwoordiger van de deelnemer, bij de 
dienst Officiële Post, uiterlijk op bovengenoemde uiterste datum en uur van indiening. In dit 
geval wordt de afgifte van het schetsdossier bevestigd door middel van een in tweevoud 
gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs van de dienst Officiële Post van het Europees 
Parlement. De datum en het uur die op het ontvangstbewijs vermeld staan, gelden als de 
datum en het uur van indiening. Openingstijden van de dienst Officiële Post waar de 
schetsdossiers moeten worden overhandigd: 

Open van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
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Gesloten op zaterdag en zondag en op de officiële sluitingsdagen van het Europees Parlement. 
Het Europees Parlement kan de ontvangst van schetsdossiers die op welke wijze ook buiten de 
bovengenoemde openingsuren van de afdeling Officiële Post worden overhandigd, niet 
garanderen. 
Het Europees Parlement kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de openingsuren van de 
dienst Officiële Post na de verzending van de aanbestedingsstukken zijn gewijzigd en dit niet 
aan de deelnemers is medegedeeld. Alvorens eigenhandig een schetsdossier te overhandigen, 
moeten belanghebbende deelnemers nagaan of de meegedeelde openingsuren nog gelden. 
 

HOOFDSTUK 6.  KENNISGEVING VAN DE 
RESULTATEN 

Het Europees Parlement brengt elke deelnemer op hetzelfde tijdstip individueel per e-mail op de 
hoogte van het gevolg dat aan zijn schets is gegeven. 
In de kennisgeving van de resultaten aan de deelnemers die niet tot winnaar zijn uitgeroepen, wordt 
vermeld welke beroepsmogelijkheden er zijn. 
De kennisgeving van de resultaten aan de winnaar houdt geen verbintenis van het Europees Parlement 
jegens hem/haar in, noch qua selectie van zijn project met het oog op uitvoering, noch qua verplichting 
van het Europees Parlement om hem/haar een volgende opdracht toe te vertrouwen. 
 
 

DEEL V. VERVOLG VAN DE PROCEDURE 

HOOFDSTUK 1.  KEUZE VAN HET BUREAU 
Het winnende project en het beste project waarbij van het andere proces (renovatie of 
sloop/herbouw) gebruik wordt gemaakt, zullen worden voorgelegd aan het Bureau van het Europees 
Parlement, het politieke orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer van de administratieve, 
organisatorische en financiële aspecten van het functioneren van de instelling. 
De presentatie zal gebaseerd zijn op het verslag van de jury en op de verdiensten en de voor- en 
nadelen van het (de) ingediende project(en). Deze presentatie omvat de conclusies van een 
onafhankelijke evaluatie van de kosten van de twee geselecteerde projecten op grond van een 
gemeenschappelijke basis die samen met de uitnodiging tot deelname zal worden meegedeeld. Door 
aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaarden de deelnemers de resultaten van deze evaluatie. 
Op basis hiervan zal het Bureau beslissen welk project daarna zal worden ontwikkeld. 
Vervolgens zullen alle enveloppen met de identificatiecodes van de schetsen worden geopend om de 
auteurs van elke schets te identificeren. 
De overdracht van op recht van reproductie en communicatie aan het publiek van de beelden en 
opnames van het vernieuwde gebouw, als bedoeld in het laatste lid van artikel II.1.7, alsook de in dit 
lid bedoelde afstand van rechten, zullen, na een procedure overeenkomstig punt 11.1, onder b), van 
bijlage I bij het Financieel Reglement, worden vergoed door de betaling van een bedrag van 
100 000 EUR exclusief btw aan de deelnemer die het project heeft ingediend dat is gekozen voor de 
uitvoering, tegen ontvangst van een factuur “ter algehele vereffening”. 
 

HOOFDSTUK 2.  BIJSTANDSOPDRACHT 

 GROTE LIJNEN VAN DE OPDRACHT  

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om met de winnaar van 
de wedstrijd een procedure van gunning door onderhandelingen in te leiden met het oog op de 



Wedstrijd nr.  06D40-2019-M052 
  39 

Vernieuwing van het PHS  Wedstrijdreglement 

ondertekening van een dienstverleningscontract voor de follow-up van het concept in het kader van 
de procedure voor de aanwijzing van de “design & build”-ondernemer en de ontwikkeling ervan. 
Als het Europees Parlement besluit deze procedure in te leiden, dan zal dat geschieden 
overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, en met name punt 11.1 onder d), van bijlage I bij die verordening. 
Het Europees Parlement behoudt zich ook de mogelijkheid voor om met de auteur van het andere 
project dat aan het Bureau is voorgelegd, een procedure van gunning door onderhandelingen in te 
leiden overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, en met name punt 11.1 onder d), van bijlage I bij die verordening. 
 

 DE OPDRACHT 

Onder voorbehoud van de sluiting van een contract wordt de opdracht beschreven in het 
ontwerpcontract en de technische specificaties betreffende tot de opdracht, die aan het begin van de 
procedure van gunning door onderhandelingen zullen worden meegedeeld. 
De opdracht omvat de volgende fasen (niet-uitputtende lijst): 

 bijstand bij de voorbereiding en het verloop van de concurrentiegerichte dialoog 

 bijstand voorafgaand aan het aanvragen van de vergunningen 

 bijstand tijdens het onderzoek van de vergunningen 

 bijstand bij het beheer van wijzigingen 

Als er een contract wordt gesloten, maakt alleen de bijstand aan het Europees Parlement bij de 
voorbereiding en het verloop van de concurrentiegerichte dialoog zeker deel uit van de opdracht; de 
uitvoering van andere diensten blijft optioneel. 
 

 CONCURRENTIEGERICHTE DIALOOG  

Onverminderd het bepaalde in de volgende alinea mag (mogen) de auteur(s) van het project dat het 
Europees Parlement met het oog op de uitvoering ervan heeft gekozen, in geen geval deelnemen aan 
de procedure van concurrentiegerichte dialoog die het Europees Parlement na afloop van de wedstrijd 
eventueel zal inleiden, noch contact opnemen met of zich laten benaderen door de deelnemers aan 
deze procedure van concurrentiegerichte dialoog. 
Indien er een contract wordt getekend tussen het Europees Parlement en de auteur(s) van het project 
dat het Europees Parlement met het oog op de uitvoering ervan heeft gekozen, zal het contract 
voorzien in afwijkingen van deze algemene regel en voorschriften voor de uitvoering ervan.  
 
 

HOOFDSTUK 3.  OPENBARE TENTOONSTELLING 
VAN DE SCHETSEN 

Na afloop van de schetswedstrijd, of na afloop van de procedure van gunning door onderhandelingen 
met de winnaar indien het Parlement besluit een dergelijke procedure in te leiden, zal het Europees 
Parlement een openbare tentoonstelling organiseren van alle ontvankelijk verklaarde schetsen van de 
deelnemers.  
Alle deelnemers zullen worden uitgenodigd voor de vernissage van de openbare tentoonstelling. 
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Na afloop van de tentoonstelling van de schetsen kunnen de ontwerpen van de deelnemers die niet 
hebben gewonnen, binnen 30 kalenderdagen op afspraak worden opgehaald.  
De verzoeken hiertoe kunnen per e-mail aan het volgende adres worden gestuurd: 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

DEEL VI. LIJST VAN BIJLAGEN 
Bijlage 1: Handvest voor een gebouw dat als voorbeeld dient vanuit milieuoogpunt  
Bijlage 2: Tabel van de functies 
Bijlage 3: Voorlopige planning 
Bijlage 4:  Situatie, ligging en gezichten van het bestaande gebouw 
Bijlage 5: Technische vakgebieden 
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