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1. INLEIDING 

Dit bestek maakt integraal deel uit van de aanbestedingsstukken voor deze opdracht. Deze 

aanbestedingsstukken bestaan uit: 

- de uitnodiging tot inschrijving; 

- de voorwaarden voor de indiening van een inschrijving; 

- het bestek met de bijlagen daarbij; en 

- de aankondiging van de opdracht; 

- de modelovereenkomst met de bijlagen daarbij. 

Dit bestek wordt aangevuld door de volgende bijlagen, die er integraal deel van uitmaken: 

Bijlage I.A:  Technische specificaties 

Bijlage I.B: Prijslijst 

Bijlage II:  Milieubeleid van het Europees Parlement 

Bijlage III:  Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitings- en selectiecriteria 

Bijlage IV:  Financiële identificatiegegevens leverancier 

Bijlage V:  Inlichtingenformulier betreffende combinaties van ondernemers 

Bijlage VI:  Verklaring betreffende onderaannemers 

Bijlage VII:  Formulier voor financiële inlichtingen 

Bijlage VIII:  Etiket dat bij de indiening van de inschrijving op de binnenste en de 

buitenste enveloppe moet worden aangebracht 
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DEEL I – ALGEMENE INFORMATIE 

2. VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 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 heeft het Europees Parlement besloten deze 

uitnodiging tot inschrijving te publiceren met het oog op de sluiting van een rechtstreekse 

overeenkomst voor de aankoop van kredieten ter compensatie van de broeikasgasemissies 

van het Europees Parlement, de Europese Centrale Bank, het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 

het Europees Comité van de Regio’s in het jaar 2019. 

Voor deze aanbesteding is aanbestedingsbericht 230769-2020 gepubliceerd in het 

Publicatieblad van de Europese Unie 2020/S 097-230769 op 19/05/2020. 

3. OMSCHRIJVING, DOEL EN GERAAMD BEDRAG VAN DE OPDRACHT  

Het betreft een interinstitutionele aanbesteding. 

 

Aan deze opdracht nemen de volgende instellingen van de Europese Unie deel: 

 

 het Europees Parlement, als de leidende instelling van deze uitnodiging tot inschrijving, 

ondertekent de dienstenopdracht namens de andere instellingen; 

 de Europese Centrale Bank; 

 het Hof van Justitie van de Europese Unie;  

 de Europese Rekenkamer; 

 het Europees Economisch en Sociaal Comité; en 

 Europees Comité van de Regio’s. 

 

Het verloop van interinstitutionele procedures is als volgt: het Parlement publiceert de 

openbare aanbestedingsprocedure, beoordeelt de inschrijvingen in samenwerking met de 

deelnemende instellingen, en ondertekent de resulterende dienstenopdracht namens de 

bovengenoemde deelnemende instellingen. 

 

De contractant zal derhalve de diensten leveren aan alle bovengenoemde deelnemende 

instellingen. 

 

De deelnemende instellingen beogen hun milieuprestatie voortdurend te verbeteren 

overeenkomstig Verordening 1221/2009, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/1505 

inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en 

milieuauditsysteem (EMAS).  

Hoewel het milieubeleid van de deelnemende instellingen in de eerste plaats gebaseerd is op 

het voorkomen en beperken van emissies, vormt compensatie van emissies een belangrijk 

onderdeel van hun strategie in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel bij het berekenen 

en het eventueel verminderen van hun koolstofvoetafdruk niet rechtstreeks rekening 

gehouden wordt met neutralisering, kan dit wel worden toegepast in gevallen waar de eigen 

CO2-emissies onvermijdelijk zijn of niet verder kunnen worden teruggedrongen. 

Het Bureau van het Europees Parlement heeft op 7 oktober 2015 het volgende besluit 

genomen, dat aan deze compensatie-opdracht ten grondslag ligt: 
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“ 

 komt overeen om de totale hoeveelheid CO2-uitstoot van het Parlement op jaarbasis 

te compenseren, met inbegrip van emissies als gevolg van vluchten van 

parlementsleden tussen hun land van herkomst en Brussel en Straatsburg [...]; 

 

 verleent toestemming voor projecten in de groep van staten in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) of als dergelijke projecten niet beschikbaar 

zijn, hetzij in landen die vallen onder het Europees nabuurschapsbeleid met op poten 

gezette projecten in het kader van nationale actieplannen, hetzij in landen die 

behoren tot het Europees-mediterrane partnerschap (EuroMed)/de Unie voor het 

Middellandse Zeegebied (UMZ), in kandidaat-lidstaten voor EU-toetreding of in 

EU-lidstaten; 

 wordt het eens over de in brede kring erkende "Gold Standard" als een 

kwaliteitsnorm ter compensatie van projecten in ontwikkelingslanden." 

Dit dienstverleningscontract heeft tot doel de totale hoeveelheid van de koolstofvoetafdruk 

van alle deelnemende instellingen voor het jaar 2019 te compenseren overeenkomstig het 

voornoemde besluit.  

In 2019 bedroeg de totale hoeveelheid onvermijdelijke CO2-emissies van alle deelnemende 

instellingen 188 000 ton CO2-equivalenten, hetgeen de hoeveelheid compensatiekredieten 

vormt die in het kader van deze opdracht in één keer worden aangekocht. 

De kredieten zullen worden gebruikt voor het compenseren van de broeikasgasemissies van 

de deelnemende Europese instellingen met de volgende verhoudingen: 

 

Deelnemende instellingen 

 

Percentage 

 

Ton CO2 

Maximaal 

Plafond in 

EUR 

Europees Parlement 64,37 % 121 000 242 000 

Europese Centrale Bank 8,51 % 16 000  32 000  

Hof van Justitie van de Europese Unie 12,23 % 23 000 46 000 

Europese Rekenkamer 5,85 % 11 000 22 000 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio's 

9,04 % 17 000 34 000 

TOTAAL 100 % 188 000 376 000 

 

De gevraagde kredieten met betrekking tot de genoemde begunstigde landen moeten zijn 

gegenereerd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2019. 

De opdracht heeft een totale waarde van 376 000 EUR. 

De opdracht heeft een totale looptijd van 12 maanden. De uitvoering van de opdracht vangt 

pas aan bij de ondertekening van de overeenkomst. 

Gezien de aard van de opdracht is de werktaal van de procedure en voor de uitvoering Engels. 
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Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan punt 20.6 van bijlage I van het Financieel 

|Reglement1.  

4. DEELNAME AAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE 

De deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor 

alle natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen van een lidstaat van de 

Europese Unie alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen 

van een derde land dat met de Europese Unie een bijzondere overeenkomst op het gebied van 

overheidsopdrachten heeft gesloten waardoor ze toegang hebben tot de opdracht die het 

voorwerp van deze aanbesteding uitmaakt, dit onder de voorwaarden van deze overeenkomst. 

Om vast te stellen of inschrijvers in aanmerking komen, moeten zij in hun inschrijving het 

land vermelden waar ze gevestigd of gedomicilieerd zijn. Zij moeten eveneens de bewijzen 

hiervan overleggen die volgens hun nationale wetgeving vereist zijn, of andere 

gelijkwaardige bewijzen, zodat het Europees Parlement hun oorsprong kan nagaan. 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het 

VK2 op 1 februari 2020, en met name de artikelen 127, lid 6, 137 en 138 daarvan, moeten 

onder natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat van 

de Europese Unie ook natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in 

het VK worden verstaan. Personen met verblijfplaats of statutaire zetel in het VK kunnen 

derhalve aan deze aanbesteding deelnemen. 

 

5. COMBINATIES VAN ONDERNEMERS  

Bijlage V moet worden ingevuld en aan de inschrijving gehecht, als deze wordt ingediend 

door een combinatie van ondernemers. 

Ook combinaties van ondernemers mogen een inschrijving indienen. Het Europees Parlement 

behoudt zich het recht voor te eisen dat de geselecteerde combinatie een welbepaalde 

rechtsvorm heeft indien dit voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Het 

Europees Parlement kan deze eis in elk stadium van de aanbestedingsprocedure verwoorden, 

en in ieder geval vóór de ondertekening van de overeenkomst. 

Indien de opdracht aan een combinatie wordt gegund, moet zij haar rechtsvorm vóór de 

ondertekening van de overeenkomst bewijzen. Deze rechtsvorm kan zijn: 

- een entiteit met een rechtspersoonlijkheid die door een lidstaat wordt erkend; 

- een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, maar die het Europees Parlement voldoende 

bescherming biedt ten aanzien van de contractuele belangen (naar gelang van de lidstaat 

in kwestie kan dit bijvoorbeeld een consortium of een tijdelijk samenwerkingsverband 

zijn); 

                                                 
1 Punt 20.6 van bijlage I bij het Financieel Reglement: “De aanbestedende dienst kan concluderen dat een 

ondernemer niet over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt om de overeenkomst uit te voeren volgens 

een passende kwaliteitsnorm wanneer hij heeft vastgesteld dat de ondernemer conflicterende belangen heeft 

die negatief kunnen uitwerken op de uitvoering.” 

2 Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de 

Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
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- de ondertekening door alle partners van een soort volmacht of gelijkwaardig document 

als bevestiging van een samenwerkingsvorm. 

De werkelijke rechtspositie van de combinatie moet worden bewezen aan de hand van een 

document of overeenkomst die alle leden van de combinatie moeten ondertekenen en die bij 

de inschrijving wordt gevoegd. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen deze documenten of overeenkomsten na de uiterste datum 

voor inschrijving worden gewijzigd en/of overgelegd, maar in geen geval nadat de resultaten 

van de aanbestedingsprocedure aan de betrokken inschrijvers bekend zijn gemaakt. Het 

Europees Parlement behoudt zich het recht voor een inschrijving te verwerpen als de 

voorwaarden van een overeenkomst tussen de leden van een combinatie in de loop van de 

procedure worden gewijzigd, als deze niet voorzien in de hoofdelijke aansprakelijkheid van 

de leden of als bij de inschrijving geen rechtsgeldige overeenkomst is gevoegd. 

Het Europees Parlement kan andere rechtsvormen aanvaarden waarin hier niet is voorzien, 

op voorwaarde dat deze de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partijen garanderen en 

verenigbaar zijn met de uitvoering van de overeenkomst. Hoe dan ook zal het Europees 

Parlement in de overeenkomst die met de combinatie wordt gesloten uitdrukkelijk de 

hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden vermelden. Bovendien behoudt het Parlement 

zich het recht voor om contractueel de benoeming van een gevolmachtigde te eisen die de 

leden van de combinatie kan vertegenwoordigen en onder meer namens de andere leden 

facturen kan uitschrijven. 

In inschrijvingen van combinaties van ondernemers moeten de rol, de bevoegdheden en de 

ervaring van elk lid van de combinatie worden vermeld. Inschrijving geschiedt door alle 

leden samen, die tevens allemaal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de inschrijving. 

Bij een combinatie worden het bewijs inzake toegangsrecht tot de opdracht (geschiktheid) en 

de bewijzen betreffende de naleving van de uitsluitings- en selectiecriteria door elk lid van 

de combinatie geleverd. Wat de selectiecriteria betreft, kan het Europees Parlement zich 

baseren op de capaciteiten van de andere leden van de combinatie om vast te stellen of de 

inschrijver over de vereiste middelen beschikt om de opdracht uit te voeren. In dit geval is 

een verbintenis van deze deelnemers vereist waarbij ze preciseren dat ze de vereiste middelen 

ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stellen van de anderen. 

6. LAND VAN DE INSCHRIJVER 

De inschrijvers moeten aangeven in welk land zij gevestigd zijn en de bewijsstukken 

overleggen die volgens het recht van dat land gewoonlijk worden aanvaard. 

7. UITBESTEDING 

Onderaanneming is toegestaan. 

Als de inschrijver een beroep doet op onderaanneming, moet hij bijlage VI invullen en bij 

zijn inschrijving voegen. 

De inschrijver moet in zijn offerte zo nauwkeurig mogelijk aangeven welk gedeelte van de 

opdracht hij van plan is uit te besteden en de identiteit van de onderaannemers vermelden. 

Tijdens de aanbestedingsprocedure of de uitvoering van de overeenkomst behoudt het 

Europees Parlement zich het recht voor van de inschrijvers inlichtingen te eisen over de 

economische en financiële draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid van de 

voorgestelde onderaannemer(s). Ook kan het Europees Parlement het nodige bewijs eisen om 



 

Blz. 7 van 17 
 

vast te stellen of de onderaannemers aan de vereiste uitsluitingscriteria voldoen. De 

inschrijvers wordt ter kennis gebracht dat de voorgestelde onderaannemers niet in een van de 

situaties mogen verkeren die beschreven zijn in de artikelen 136 tot en met 141 van het 

Financieel Reglement en aanleiding geven tot uitsluiting van deelname aan een opdracht van 

de Europese Unie. 

Indien onderaanbesteding een aanzienlijk deel van de opdracht uitmaakt, gaat Europees 

Parlement na of de beoogde onderaannemers aan de toepasselijke selectiecriteria voldoen. 

Het Europees Parlement heeft het recht elke onderaannemer te weigeren die niet voldoet aan 

de uitsluitingscriteria (zie punt 14) en/of de selectiecriteria (zie punt 15). 

Verder moet de contractant het Europees Parlement inlichten indien hij later een beroep wil 

doen op onderaanneming waarin de inschrijving niet voorziet. De bevoegde ordonnateur 

behoudt zich het recht voor de voorgestelde onderaannemer al dan niet te aanvaarden. Hiertoe 

kan hij de nodige bewijzen eisen om vast te stellen of de onderaannemer(s) aan de vereiste 

criteria voldoet/voldoen. De toelating van het Europees Parlement wordt altijd schriftelijk 

verleend.  

Gunning van de opdracht aan een inschrijver die een onderaannemer voorstelt, komt neer op 

goedkeuring van de onderaanneming. 

8. VARIANTEN 

Varianten zijn niet toegestaan.  

9. PRIJZEN  

De prijzen zijn vast en worden niet herzien.  

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de 

Europese Unie worden de prijzen exclusief btw en andere soortgelijke belastingen 

opgegeven.  

De vermelde prijzen moeten alle kosten omvatten en uitgedrukt zijn in euro, ook voor landen 

die niet tot de eurozone behoren. Voor inschrijvers uit deze landen kan het bedrag van de 

offerte niet worden herzien naar aanleiding van wisselkoersschommelingen. De inschrijver 

kiest zelf een wisselkoers en accepteert daarmee de risico’s of voordelen van een eventuele 

schommeling. 

Voor de presentatie van hun prijzen moeten inschrijvers gebruik maken van de prijslijst zoals 

die is opgenomen in bijlage I.B, naar behoren ingevuld en ondertekend, en zonder enige 

aanvulling of wijziging. 

10. FINANCIELE GARANTIES 

Niet van toepassing. 

11. MILIEUASPECTEN 

Milieubeleid van het Europees Parlement 
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De inschrijver aan wie deze opdracht wordt gegund, verbindt zich ertoe de geldende 

milieuwetgeving op het gebied van deze opdracht zorgvuldig na te leven. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat het Europees Parlement het milieubeheersysteem EMAS toepast 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 november 2009. Informatie hierover wordt door de aanbesteden dienst verstrekt in 

bijlage II bij dit bestek. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, zorgt ervoor dat 

de door het Europees Parlement verstrekte informatie over het EMAS-programma in het 

algemeen en over de toepassing van concrete milieumaatregelen in het bijzonder, bekend is 

bij al zijn personeel dat voor het Europees Parlement werkt. Het Europees Parlement kan 

vereisten dat de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, verklaart dat al het personeel 

dat de werkzaamheden van de overeenkomst uitvoert, de nodige en passende opleiding (op 

technisch, veiligheids- en milieugebied) heeft ontvangen over de naleving van 

veiligheidsvoorschriften, de correcte omgang met apparatuur en de te gebruiken producten, 

met inbegrip van de te volgen handelwijze in geval van verkeerd gebruik of eventuele andere 

incidenten. 

12. BELEID INZAKE BEVORDERING VAN GELIJKE KANSEN 

De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de 

opdracht een beleid te voeren dat gelijke kansen en diversiteit bevordert, waarbij hij toeziet 

op de volledige toepassing van de beginselen van non-discriminatie en gelijkheid die zijn 

opgenomen in de Verdragen van de Europese Unie. Meer bepaald verbindt de inschrijver aan 

wie de opdracht wordt gegund zich ertoe een open en inclusieve werkomgeving te scheppen, 

te handhaven en te bevorderen, die de menselijke waardigheid en de beginselen van gelijke 

kansen eerbiedigt en gebaseerd is op drie hoofdpijlers: 

- gelijkheid van vrouwen en mannen;  

- indienstneming en integratie van personen met een handicap;  

- wegnemen van alle belemmeringen bij aanwerving en van alle mogelijke vormen van 

discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische oorsprong, religie of 

geloofsovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.  

13. VOORSCHRIFTEN TER UITVOERING VAN KADERCONTRACTEN 

Niet van toepassing.  



 

Blz. 9 van 17 
 

DEEL II – UITSLUITINGS-, SELECTIE- EN GUNNINGSCRITERIA 

14. UITSLUITINGSCRITERIA 

De volledige tekst van de artikelen 136 tot en met 141 van het Financieel Reglement 

betreffende de uitsluitingscriteria en de toepassing daarvan is terug te vinden in het 

Publicatieblad van de Europese Unie, nr. L 193 van 30 juli 2018, blz. 1-222. Inschrijvers 

moeten verklaren dat zij in geen van de uitsluitingssituaties in de zin van deze artikelen 

verkeren. 

Artikel 136 van het Financieel Reglement (fragmenten): hieronder zijn alleen de leden 1, 4, 

6 en 7 opgenomen. 

1. De bevoegde ordonnateur sluit een in artikel 135, lid 2, 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 andere entiteiten met als 

doel de mededinging te vervalsen; 

iii) het 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; 

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 Raad en artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de 
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financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij akte van de Raad van 

26 juli 1995;  

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 1997, of gedragingen als bedoeld 

in artikel 2, lid 1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad, 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 Raad;  

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 Raad;  

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 Raad, 

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;  

 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 Raad;  

e) de persoon of entiteit aanzienlijk is 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;  

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 begaan; 

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 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). 

(.....)  

4. De bevoegde ordonnateur sluit een in artikel 135, lid 2, bedoelde persoon of entiteit uit 

indien: 

(a)  een natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend 

of toezichthoudend orgaan van de in artikel 135, lid 2, bedoelde persoon of entiteit of die 

vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft ten aanzien van die persoon 

of entiteit, zich in een of meer van de situaties bevindt als bedoeld in lid 1, onder c) tot en 

met h), van dit artikel;  
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(b)  een natuurlijke persoon of rechtspersoon die onbeperkt aansprakelijk is voor de 

schulden van de in artikel 135, lid 2, bedoelde persoon of entiteit, zich in een of meer van de 

situaties bevindt als bedoeld in lid 1, onder a) of b), van dit artikel.  

(.....)  

6. Rekening houdend, in voorkomend geval, met de aanbeveling van de in artikel 143 

bedoelde instantie, sluit de bevoegde ordonnateur een in artikel 135, lid 2, bedoelde persoon 

of entiteit niet uit van deelname aan een gunningsprocedure of van selectie voor uitvoering 

van middelen van de Unie, indien:  

a) de persoon of entiteit corrigerende maatregelen heeft genomen als vermeld in lid 7, 

van dit artikel en wel in voldoende mate om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Dit punt geldt 

niet in het in lid 1, onder d), van dit artikel bedoelde geval;  

b) het onontbeerlijk is om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, voor 

een beperkte periode en in afwachting van de vaststelling van corrigerende maatregelen als 

vermeld in lid 7 van dit artikel;  

c) die uitsluiting buiten verhouding zou zijn op basis van de in lid 3 van dit artikel 

bedoelde criteria. 

Bovendien is lid 1, onder a), van dit artikel niet van toepassing op de aankoop van leveringen 

tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die zijn handelsactiviteit 

definitief stopzet, hetzij bij vereffenaars in een insolventieprocedure, een regeling met 

schuldeisers, of een soortgelijke procedure volgens Unierecht of nationaal recht. 

 In de gevallen van niet-uitsluiting als bedoeld in de eerste en tweede alinea van dit lid 

specificeert de bevoegde ordonnateur de redenen waarom de in artikel 135, lid 2, bedoelde 

persoon of entiteit niet wordt uitgesloten en stelt hij de in artikel 143 bedoelde instantie in 

kennis van die redenen. 

7. Tot de in lid 6, eerste alinea, onder a), bedoelde corrigerende maatregelen behoren met 

name: 

a) maatregelen om de oorsprong van de situaties die aanleiding geven tot uitsluiting, in 

kaart te brengen en concrete technische, organisatorische en personeelsgebonden 

maatregelen binnen het betrokken werkterrein of de activiteit van de in artikel 135, lid 2, 

bedoelde persoon of entiteit waarmee het gedrag kan worden gecorrigeerd en herhaling 

daarvan kan worden voorkomen;  

b) het bewijs dat de in artikel 135, lid 2, bedoelde persoon of entiteit corrigerende 

maatregelen heeft genomen om de schade te vergoeden of te herstellen die aan de financiële 

belangen van de Unie is toegebracht door de onderliggende feiten die aanleiding geven tot 

de uitsluitingssituatie;  

c) het bewijs dat de in artikel 135, lid 2, bedoelde persoon of entiteit de door de 

bevoegde instantie opgelegde boete of de in lid 1, onder b), van dit artikel bedoelde 

belastingen of socialezekerheidsbijdragen heeft betaald of de betaling daarvan heeft 

gewaarborgd.  

 

De gegadigde/inschrijver wordt verzocht bijlage III in te vullen, waarin de uitsluitingscriteria 

vermeld staan.  
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Artikel 141 van het Financieel Reglement (fragmenten): hieronder is alleen lid 1 van 

artikel 141 opgenomen. 

Afwijzing in een toekenningsprocedure 

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 gunningsprocedure 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 

gunningsprocedure niet in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling. 

 

Beoordeling van de uitsluitingscriteria 

1. Alle inschrijvers moeten de als bijlage III bijgevoegde verklaring op erewoord, naar 

behoren gedateerd en ondertekend, overleggen.  

2. Als er sprake is van een combinatie van ondernemers, wordt de verklaring op erewoord 

naar behoren ingevuld door alle deelnemers aan de combinatie. 

3. De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund, moet binnen zes kalenderdagen 

na de datum van de voorlopige gunningskennisgeving en vóór de ondertekening van het 

contract, de volgende bewijsstukken overleggen: 

(a) afdoend bewijs dat hij/zij niet in een van de in artikel 136, lid 1, vermelde 

uitsluitingssituaties verkeert; 

(b) informatie over natuurlijke personen of rechtspersonen die lid zijn van het bestuurs-

, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de deelnemer of die 

vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van die 

deelnemer hebben, met inbegrip van personen en entiteiten binnen de eigendoms- 

en controlestructuur en uiteindelijk begunstigden, en afdoend bewijs dat geen van 

deze personen in een van de in artikel 136, lid 1, onder c) tot en met f), vermelde 

uitsluitingssituaties verkeren; 

(c) afdoend bewijs dat natuurlijke personen of rechtspersonen die onbeperkt 

aansprakelijk zijn voor de schulden van die deelnemer, niet in een in artikel 136, lid 

1, onder a) of b), vermelde uitsluitingssituatie verkeren.  

4. De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund, is vrijgesteld van de verplichting 

de in lid 2 genoemde bewijsstukken te verstrekken ingeval de inschrijver een 

internationale organisatie is, indien de aanbestedende dienst deze bewijsstukken 

rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een gratis toegankelijke nationale 

databank of als deze stukken al in het kader van een andere gunningsprocedure aan het 
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Parlement zijn overgelegd, mits de stukken niet langer dan een jaar tevoren zijn 

afgegeven en nog steeds geldig zijn. In dat geval verklaart de inschrijver op erewoord dat 

de bewijsstukken al zijn verstrekt in het kader van een eerdere procedure voor de gunning 

van een opdracht, die hij moet preciseren, en bevestigt hij dat zijn situatie ongewijzigd is 

gebleven.  

15. SELECTIECRITERIA 

15.1. Wettelijke en juridische bevoegdheid 

De inschrijver moet aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen: 

(a) ingeschreven zijn in een beroeps- of handelsregister, uitgezonderd voor internationale 

organisaties; 

(b) voor opdrachten voor diensten, beschikken over een bepaalde vergunning waaruit 

blijkt dat hij gemachtigd is de dienst te verlenen in zijn land van vestiging of lid zijn 

van een bepaalde beroepsorganisatie. 

15.2 Financiële en economische draagkracht 

De inschrijver moet over voldoende economische en financiële draagkracht beschikken om 

de opdracht uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en de 

waarde en de omvang van de opdracht. Indien het Europees Parlement op grond van de door 

de inschrijver verstrekte inlichtingen twijfels heeft over de financiële draagkracht van de 

inschrijver of als deze ontoereikend blijkt om de opdracht uit te voeren, kan de inschrijving 

worden afgewezen zonder dat de inschrijver aanspraak kan maken op financiële vergoeding. 

Bovendien eist het Europees Parlement voor de opdracht die het voorwerp van deze 

aanbesteding uitmaakt, van de inschrijvers een minimale financiële en economische 

draagkracht die op grond van de volgende elementen zal worden beoordeeld: 

- een minimale jaarlijkse omzet van 750 000 EUR op het onder de opdracht vallende 

activiteitengebied in de laatste drie belastingjaren; 

- een minimumniveau van verzekering tegen beroepsrisico’s. 

De financiële en economische draagkracht wordt beoordeeld op basis van de volgende, 

door de inschrijvers te verstrekken stukken: 

- het bewijs van een verzekering voor beroepsrisico's, 

- financiële overzichten (balans, winst- en verliesrekening en alle andere bijbehorende 

financiële informatie) of uittreksels daarvan voor een periode van ten hoogste de laatste 

drie volledige boekjaren;  

- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het 

voorwerp van de opdracht is, over een periode van ten hoogste de laatste drie beschikbare 

boekjaren. 

 

Als de inschrijver de verlangde stukken niet kan overleggen, mag hij zijn economische en 

financiële draagkracht bewijzen met elk ander document dat het Europees Parlement geschikt 

acht.  

Ook kan de inschrijver verwijzen naar de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de 

rechtsvorm van de banden tussen hem en deze entiteiten. In dit geval moet hij aan het 
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Europees Parlement bewijzen dat hij over de nodige middelen zal beschikken om de opdracht 

uit te voeren, bijvoorbeeld door middel van een toezegging van deze entiteiten om hem deze 

middelen ter beschikking te stellen. In dit geval heeft het Europees Parlement het recht het 

verzoek tot deelname of de ingediende inschrijving te weigeren als het twijfels heeft over de 

verbintenis of de financiële draagkracht van deze derde partij. Het Parlement kan eventueel 

eisen dat de inschrijver en deze andere entiteiten samen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de 

uitvoering van de opdracht. 

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de 

draagkracht van de leden van de combinatie of van andere entiteiten. 

De inschrijver kan zich tevens beroepen op de economische draagkracht van een of meerdere 

onderaannemers, op voorwaarde dat deze zich ertoe verbinden deel te nemen aan de 

uitvoering van de opdracht. In dit geval beoordeelt het Europees Parlement de draagkracht 

van de onderaannemer(s) in verhouding tot zijn/hun aandeel in de uitvoering van de opdracht. 

15.3. Technische en beroepsbekwaamheid 

De inschrijver moet over een toereikende technische en beroepsbekwaamheid beschikken om 

de opdracht gezien de waarde en de omvang ervan volgens de contractuele bepalingen te 

kunnen uitvoeren. Indien het Europees Parlement op grond van de door de inschrijver 

verstrekte inlichtingen twijfels heeft over de technische en beroepsbekwaamheid van de 

inschrijver of als deze ontoereikend blijkt om de opdracht uit te voeren, kan de inschrijving 

worden afgewezen zonder dat de inschrijver aanspraak kan maken op enigerlei financiële 

vergoeding. 

Voor de opdracht in het kader van deze aanbesteding eist het Europees Parlement van de 

inschrijvers de volgende technische en beroepsbekwaamheid: 

- een ervaring van minstens drie jaar met gelijkaardige prestaties als deze die het voorwerp 

van onderhavige opdracht uitmaken; 

De technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijvers wordt beoordeeld aan de hand 

van de volgende stukken: 

- een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen periode van drie jaar 

werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en publiek- of privaatrechtelijke 

afnemer, op verzoek vergezeld van verklaringen van de afnemers; 

- bewijs van invoering en/of certificering van de respectieve systemen voor milieu- en 

kwaliteitsbeheer als hieronder omschreven, in voorkomend geval. 

 

Ook kan de inschrijver verwijzen naar de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de 

rechtsvorm van de banden tussen hem en deze entiteiten. In dit geval moet hij aan het 

Europees Parlement bewijzen dat hij over de nodige middelen zal beschikken om de opdracht 

uit te voeren, bijvoorbeeld door middel van een toezegging van deze entiteiten daartoe. In dit 

geval heeft het Europees Parlement het recht het verzoek tot deelname of de ingediende 

offerte te weigeren indien het twijfels heeft over de verbintenis of de technische en/of 

beroepsbekwaamheid van deze derde partij. 

De inschrijver kan zich hoe dan ook altijd beroepen op de economische draagkracht van een 

of meerdere onderaannemers, op voorwaarde dat deze zich ertoe verbinden deel te nemen 

aan de uitvoering van de opdracht. In dit geval beoordeelt het Europees Parlement de 

draagkracht van de onderaannemer(s) in verhouding tot zijn/hun aandeel in de uitvoering van 

de opdracht. 
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Indien het Europees Parlement vaststelt dat een inschrijver in een belangenconflict verkeert 

dat gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de opdracht, kan het besluiten dat de 

inschrijver niet het gepaste kwaliteitsniveau heeft om de opdracht uit te voeren.  

Normen inzake milieubeheer 

De offerte van de inschrijver moet vergezeld gaan van een kopie van een attest dat is 

opgesteld door een onafhankelijk orgaan en waarin wordt bevestigd dat hij voldoet aan het 

communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS, of de internationale norm ISO 

14001, of een gelijkwaardige norm. Het Europees Parlement aanvaardt attesten die 

gelijkwaardig zijn aan de attesten opgesteld door organen die in een lidstaat van de Europese 

Unie gevestigd zijn. 

Het onafhankelijk orgaan dat de certificering aflevert moet voldoen aan de regelgeving van 

de Europese Unie of aan de Europese of internationale normen voor certificering. Indien dit 

niet het geval is, weigert het Europees Parlement de certificering als bewijs van naleving door 

de inschrijver.  

Indien de inschrijver de vereiste attesten niet kan overleggen, kan hij andere bewijsstukken 

overleggen die het Europees Parlement in staat stellen te beoordelen of hij maatregelen 

inzake milieubeheer heeft ingevoerd die gelijkwaardig zijn aan de maatregelen als vervat in 

de toepasselijke milieunormen. 

Normen inzake kwaliteitsbeheer 

De inschrijving van de inschrijver moet vergezeld gaan van een kopie van een attest dat is 

opgesteld door een onafhankelijk orgaan en waarin wordt bevestigd dat hij voldoet aan een 

erkende norm inzake kwaliteitsbeheer, zoals de ISO 9000-reeks of gelijkwaardig. Het 

Europees Parlement aanvaardt gelijkwaardige attesten van in de lidstaten van de Europese 

Unie gevestigde organen of van andere onafhankelijke geaccrediteerde organen. 

Hoe dan ook moet het onafhankelijk orgaan dat het certificaat opstelt voldoen aan de 

Europese normenreeks voor certificering. 

Indien de inschrijver het gevraagde certificeringsbewijs niet kan overleggen, kan het 

Europees Parlement overigens andere bewijsstukken inzake maatregelen aanvaarden die 

gelijkwaardig zijn aan deze waarin wordt voorzien door de kwaliteitsbewakingsmaatregelen 

waaraan de inschrijver moet voldoen. 

16. TOEKENNINGSCRITERIA 

De opdracht wordt gegund aan de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding.  

De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: 

1) prijs; 

2) geografische locatie van het project;  

3) kwaliteit van de compensatiekredieten – vereisten op het gebied van monitoring;  

4) kwaliteit van de compensatiekredieten met betrekking tot duurzame 

ontwikkelingsindicatoren en "Gold Standard". 

 

Prijscriterium - 1: 
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De beoordelaars kennen voor het prijscriterium maximaal 30 punten toe. 

 

De totale prijs van een inschrijving wordt berekend door weging van de prijs die wordt 

gevraagd voor elk project en de hoeveelheid kredieten die met het project in kwestie worden 

aangeboden. 

 

De inschrijving met de laagste prijs die voldoet aan de vereiste uitsluitings- en selectiecriteria 

en aan de technische minimumvereisten in dit bestek, krijgt het maximale aantal punten, te 

weten 30.  

 

De andere inschrijvingen krijgen punten in verhouding tot de goedkoopste inschrijving. Voor 

de toekenning van punten aan het criterium prijs wordt de volgende formule gebruikt: 

(Pm / Po) * maximum aantal toe te kennen punten 

Pm: prijs van de goedkoopste inschrijving 

Po: prijs van de te beoordelen inschrijving 

 

Kwaliteitscriteria 

 

Aan de verschillende kwaliteitscriteria wordt de volgende wegingscoëfficiënt toegekend: 

 

- kwaliteitscriterium 2: maximum 40 punten 

- kwaliteitscriterium 3: maximum 15 punten 

- kwaliteitscriterium 4:  maximum 15 punten 

 

De kwaliteit van elk project van elke inschrijving wordt eerst afzonderlijk beoordeeld. 

Vervolgens wordt de totale kwaliteitsscore van een inschrijver berekend door weging van de 

score die is toegekend voor elk project en de hoeveelheid kredieten die met het project in 

kwestie worden aangeboden. 

 

Kwaliteitscriterium - 2 - Geografische locatie 

-  De voorkeur wordt gegeven aan inschrijvers die compensatiekredieten aanbieden van 

projecten in landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen), 

overeenkomstig de technische specificaties van dit bestek. Projecten uit deze landen 

krijgen daarom voor dit kwaliteitscriterium maximale punten (40 punten). 

 

-  Projecten in andere landen dan de ACS-landen, dat wil zeggen landen die deel uitmaken 

van het Europees nabuurschapsbeleid met nationale actieplannen, in de landen van het 

Euromediterraan partnerschap (Euromed/Unie voor de Middellandse Zee), in de 

kandidaat-landen voor toetreding tot de EU of in de EU-lidstaten, krijgen maximaal 10 

punten. 

 

Kwaliteitscriterium - 3 - Kwaliteit van de informatie over de impact van de aangekochte 

kredieten 

De milieuvoordelen van de aangekochte kredieten en het aangekochte project (de 

aangekochte projecten) moeten duidelijk gepresenteerd worden. Er moeten gedetailleerde 

gegevens worden verstrekt over de impact van het project (de projecten): de precieze 

geografische situatie (situaties) van het project (regio, steden) en de impact van het project 

(de projecten) op de reductie van broeikasgasemissies (precieze cijfers, inclusief informatie 

over de hoeveelheid uitgedrukt in t CO2eq). Het informatiemateriaal moet tonen hoe en in 

hoeverre het project (de projecten) leidt (leiden) tot een vermindering van broeikasgassen die 
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overeenkomt met de koolstofkredieten die door het Europees Parlement namens alle 

deelnemende instellingen worden gekocht. Voor dit criterium wordt een maximum van 15 

punten toegekend. 

 

Kwaliteitscriterium - 4 - Kwaliteit van de kredieten met betrekking tot "Gold Standard" en 

duurzame ontwikkelingsindicatoren 

 

Projecten in ontwikkelingslanden overeenkomstig de technische specificaties van dit bestek 

moeten "Gold Standard"-projecten of CDM-projecten met een "Gold Standard"-rating zijn. 

 

CDM-projecten met een "Gold Standard"-rating die een positief effect hebben op het hoogste 

aantal duurzame ontwikkelingsindicatoren in het "Gold Standard"-paspoort, krijgen voor dit 

kwaliteitscriterium maximale punten. Het aantal punten neemt proportioneel af met het aantal 

bestreken indicatoren3. 

 

Voor dit criterium wordt een maximum van 15 punten toegekend. Een (CDM-)project zonder 

"Gold Standard"-rating krijgt voor dit kwaliteitscriterium maximaal 5 punten. 

 

De totale kwaliteitsscore van een inschrijving wordt berekend als volgt: 

QT = Q1 x (C1/188 000) + Q2 x (C2/188 000)+ Q3 x (C3/188 000) 

QT : totale kwaliteitsscore van een inschrijving 

Q1 : kwaliteitsscore van het eerste project dat wordt aangeboden 

C1: aantal compensatiekredieten dat wordt aangeboden afkomstig van het eerste project als 

vermeld in bijlage I.B. (“de prijslijst”) 

 

Om een afweging te maken tussen de kwaliteit en de prijs wordt de volgende methode 

toegepast: 

Het aantal punten dat is behaald voor het criterium prijs [(Pm / Po) * maximum aantal toe te 

kennen punten] wordt opgeteld bij het aantal punten dat is behaald bij de beoordeling van de 

kwaliteitscriteria.  

 

Op de eerste plaats komt de inschrijving die de meeste punten heeft behaald. 

                                                 
3 Luchtkwaliteit, waterkwaliteit en -kwantiteit, toestand van de bodem, andere vervuilende stoffen, 

biodiversiteit, kwaliteit van de werkgelegenheid, bestaansmiddelen van armen, toegang tot betaalbare en 

schone energiediensten, menselijke en institutionele capaciteit, kwantitatieve banen- en inkomstengeneratie, 

betalings- en investeringsbalans, technologietransfer en technologische zelfbedruipendheid. 


