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GEBRUIKSVOORWAARDEN 
Rechten 

De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze informatie 
(waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). 

Gebruik 

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze handleidingen, 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FOD Personeel en Organisatie, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te 
distribueren of openbaar te maken. Commerciële doeleinden zijn in het geheel verboden.  

Aansprakelijkheid 

De samenstellers van de “Handleiding e-Auction voor Ondernemingen” zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te 
verstrekken. De Federale Dienst e-Procurement wil u met deze handleidingen de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in deze documenten vervatte 
informatie bedoeld kunnen worden als een advies.  

Bijgevolg geeft De Federale Dienst e-Procurement geen garanties dat de informatie die deze handleidingen bevatten, foutloos is. De FOD Personeel & 
Organisatie is niet aansprakelijk voor om het even welke vorm van schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van 
deze handleidingen. 

Contactgegevens: 

FOD Personeel en Organisatie – federale dienst e-Procurement – Wetstraat 51 – 1040 Brussel 

e.proc@publicprocurement.be –Tel: +32 2 790 52 00 
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1 Algemeen 
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1.1 Wat is een elektronische veiling ? 

1.1.1 Regelgeving  

Volgens de Europese richtlijn : 

 « Een „elektronische veiling” is een zich herhalend proces langs elektronische weg voor de presentatie van nieuwe, verlaagde 
 prijzen, en/of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen, dat plaatsvindt na de eerste volledige 
 beoordeling van de inschrijvingen en dat hun klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt. » 

 

Volgens de Belgische wetgeving : 

  « Een „elektronische veiling” is een zich herhalend proces langs elektronische weg, toepasselijk voor leveringen en diensten voor courant 
  gebruik, voor de voorstelling van nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de offertes, dat  
  plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de offertes en hun klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt. » 

Momenteel is de toepassing van de module e-Auctions enkel mogelijk voor de procedures waarbij de prijs het enige gunningscriterium is. Opdrachten voor 
werken zijn ook uitgesloten, enkel opdrachten voor leveringen of diensten voor courant gebruik komen in aanmerking. 
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1.1.2 Praktisch  

Het doel van een omgekeerde veiling is de (definitieve) aankoopprijs te verminderen door alle geselecteerde inschrijvers uit te nodigen een lagere prijs aan 
te bieden dan deze van hun concurrenten. De elektronische veiling bestaat uit een digitale veilingzaal waar de biedingen kunnen geplaatst worden. 

 

De gunning van een overheidsopdracht door middel van een elektronische veiling verloopt in meerdere fasen : 

1.) De aanbestedende overheid beslist bij het publiceren van de overheidsopdracht of het toekennen van de gunning al dan niet op basis van een 
elektronische veiling zal gebeuren  
 

2.) Na een eerste volledige beoordeling van de ingediende offertes heeft de aanbestedende overheid de mogelijkheid om een elektronische veiling op 
te zetten. Daartoe moet de veilingzaal worden geconfigureerd, en moeten alle inschrijvers met een regelmatige offerte en die aan de eisen inzake 
selectie voldoen uitgenodigd worden. 
 

3.)  Eens de digitale veilingzaal geopend is, kunnen de deelnemers aan de veiling  trachten de opdracht in de wacht te slepen door een nieuw bod uit te 
brengen, waarbij ze hun voorgestelde prijs verminderen. 
 

De cyclus van een veiling kent volgende fasen: 

- Initialiseren : de veiling is door de aanbestedende overheid volledig geconfigureerd.  
- Uitnodiging : de deelnemende ondernemingen werden uitgenodigd.  
- Opening : de datum en het uur van opening werden bereikt en de deelnemers kunnen hun bod doen. 
- Onderbreken : de aanbestedende overheid heeft besloten om de veiling op welke manier ook op te schorten en zal de reden 
-    daartoe nader moeten verklaren en deze verklaring ondertekenen. 
- Afsluiten :  de datum en het uur van afsluiting zoals vermeld in de uitnodiging zijn bereikt (of alle veilingronden hebben plaatsgevonden) en er is 

geen verlenging geweest. De deelnemers kunnen geen nieuw bod meer doen. 
- Finaliseren : de resultaten van de veiling zijn gekend en het PV van de veiling werd gegenereerd 

De elektronische veiling is een programma dat op oordeelkundige wijze dient te worden gebruikt. Niet alle overheidsopdrachten lenen zich voor de 
toepassing van deze methode. Het is dan ook raadzaam een juiste inschatting te maken van de opdracht die men wenst te publiceren om er zich van te 
verzekeren dat de elektronische veiling winst zal opleveren. 
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1.1.3 De veilingzaal  

In een veilingzaal moeten verschillende parameters in aanmerking worden genomen. De aanbestedende overheid zal voor de officiële opening van de 
veilingzitting de regels moeten bepalen die tijdens het verloop van de veiling zelf zullen worden gebruikt. 

 

1.) Het verloop van een veiling in tijd bepalen  
 
Het verloop van een veiling kan op twee manieren : 
 

a. Verloop op basis van tijd 

  De overheid stelt datum en uur vast waarop de veiling zal starten en zal afgesloten worden. Buiten deze tijdspanne kan een onderneming
  geen bod doen. 
  Een verlenging van de zitting behoort tot de mogelijkheden als een inschrijver een nieuw geldig bod uitbrengt een aantal minuten voor de  
  sluiting van de zitting. 

 
b. Verloop op basis van ronden  

Bij een veiling gebaseerd op ronden dient het aantal ronden en de duur ervan vooraf te worden vastgesteld. Tijdens deze ronden kunnen de 
ondernemingen hun bod doen. Bovendien dient de tijdspanne van het interval tussen twee ronden te worden bepaald . Tijdens deze 
intervallen kan geen bieding worden uitgebracht. 
 
Tot slot dient het minimum aantal ronden te worden vastgelegd die zullen worden gehouden alvorens tot een sluiting van de veiling te 
kunnen overgaan. 

 
2.) De regels bepalen van geldigverklaring van een bod  

De geldigverklaring van een bod gebeurt op basis van één parameter : 
 
Het minimumverschil tussen twee biedingen van eenzelfde onderneming.  Dat verschil kan worden uitgedrukt in absolute waarden of in 
percentage.   
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3.) De lijst van de financiële velden bepalen  

Voor ieder van de financiële velden dient de omschrijving van het veld en de hoeveelheid waar het voor staat nader te worden bepaald 
(bijvoorbeeld : 10 stoelen). 
Tijdens de veilingfase zullen de ondernemingen worden verzocht om voor elk financieel veld een prijsvoorstel te doen. Het systeem berekent 
vervolgens het totaal. 
 
Het is dat totaal dat zal worden beschouwd als het aanbod van de onderneming. 

 
 

4.) De  beoordelingsregels van een veiling bepalen   
 

Daar de prijs het enige gunningscriterium is, zal de aanbestedende overheid de opdracht gunnen aan de onderneming die het laagste regelmatige 
bod heeft gedaan tijdens de veiling. 

 
5.) Bepalen van de informatie die tijdens de veiling ter beschikking zal zijn  

 
Deelnemers krijgen de volgende informatie te zien: 
 

a. Hun eigen ranking 
b. Het beste huidige bod 
c. Het laatste eigen bod 
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1.2 Wat is e-Auction 

1.2.1 Onze applicaties 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende fasen in een overheidsopdracht en de ermee overeenstemmende e-
procurementapplicaties.   

 

 

Bekendmaking 
 

e-Notification : https://enot.publicprocurement.be 

Indiening en opening van offertes / 

kandidaatstellingen  
 

e-Tendering : https://eten.publicprocurement.be 

Beoordeling en gunning 
 

e-Awarding : https://eaward.publicprocurement.be 

Omgekeerde veilingen 
 

e-Auction : https://eaward.publicprocurement.be 

Beheer catalogus 
 

e-Catalogue : https://ecat.publicprocurement.be 
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1.2.2 Doelstelling e-Auction 

E-Auction is een (deel)module van e-Awarding die de functionaliteit biedt om voor een aankoop een omgekeerde elektronische veiling te 
organiseren.  

 

E-Auction biedt de volgende mogelijkheden : 

- Het opzetten van een veilingzaal  
- Uitnodigen van de deelnemers aan de veiling   
- Het houden van een veiling                    
- Het opmaken van het PV van de veiling  

 

E-Auction garandeert de aanbestedende overheid een volledig beheer van het verloop van de omgekeerde veiling van bij het opzetten ervan tot de 
afsluiting. 

1.2.3 De voordelen van e-Auction 
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1.3 Wat heeft u nodig ? 

1.3.1 Aanbevolen configuratie  

 Een computer uitgerust met : 

o Een internetverbinding 

o Een standaard webbrowser : Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

o De meest recente Java Virtual Machine  

 De voorzieningen voor het werken met de elektronische identiteitskaart eID : 

o Een eID kaartlezer  (al standaard op bepaalde laptops en toetsenborden of aan te kopen via http://eid.belgium.be) 

 Kantoorsoftware voor de eID (http://eid.belgium.be) 

 Uw PIN code ! 

 

 Kantoorsoftware van het type tekstverwerking voor de eventuele redactie van het PV van de veiling  

 

 

http://eid.belgium.be/
http://eid.belgium.be/
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1.4 Toegang tot de applicatie  

Zoals voor al onze e-Procurementapplicaties bestaan er voor e-Awarding 2 omgevingen die beschikbaar zijn in 4 talen (Frans, Nederlands, Duits en Engels). 

 De productie-omgeving : https://eaward.publicprocurement.be 

 
Doelstelling : toepassing voor het backofficebeheer van de werkstroom in de gunningsfase van overheidsopdrachten 

 

 

  De demo-omgeving : https://eawarddemo.publicprocurement.be 

 
Doelstelling : applicatie om opleidingen te organiseren en de configuratie van uw PC te testen. 

 

De functionaliteiten van e-Auction zijn, zoals hieronder uitgelegd, toegankelijk vanuit e-Awarding. 

https://eaward.publicprocurement.be/
https://eawarddemo.publicprocurement.be/
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1.5 Hoe wordt de informatie voorgesteld ?  

1.5.1 Algemeen overzicht 

  

De e-Awardingapplicatie is opgedeeld in drie grote delen : 

 In de blauwe kader : de hoofdbanner  

 In de groene kader : het hoofdmenu  

 In de rode kader : werkzone 
 

1.5.2 De hoofdbanner 

   

De hoofdbanner bestaat uit verschillende hyperlinks : 

  « EN | FR | NL | DE » : deze link laat toe om de taal van de applicatie aan te passen      

 « Home » : via deze link kan u terug naar het onthaal                

 « Betreffende » : via deze link kan u de informatie raadplegen over de actuele versie van e-Awarding        

 « Contact » : via deze link kan u een mail naar de applicatiebeheerders sturen   

 « Hulp » : via de helplink vind u informatie over de applicatie (handleidingen, checklists, …)      
 
  Daarnaast kan u een tekstveld invullen om een zoekopdracht tussen de verschillende pagina’s van het Belgium.be portaal te starten.       
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1.5.3 Het hoofdmenu  

De beschikbare opties in de menubalk zijn afhankelijk van de staat van de verbinding van de gebruiker.   

Het is vooral vanuit dit menu dat men toegang heeft tot de verschillende modules van e-Awarding.    

 

1.5.4 De werkzone 

In deze zone ziet u de detailpagina van de keuze die u in het menu hebt gemaakt.     
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2 Aanmelden  
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2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ? 

2.1.1 Beginsituatie  

 De gebruiker is in de e-Awardingapplicatie geregistreerd.  

OF 

 De gebruiker heeft per e-mail een uitnodiging ontvangen.   Deze uitnodiging omvat de gebruikersnaam en een automatisch gegenereerd 
wachtwoord.  

2.1.2 Werkwijze  

 

Kies in de linkermenubalk  de functie « Onderneming (veiling) » 

Klik op « OK  » 

 

 

Geef de « Gebruikersnaam » 

Geef het « Wachtwoord » 

Klik op de knop  « Aanmelden  » 
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De linkermenubalk geeft aan dat de gebruiker verbonden is 
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2.2 Hoe het wachtwoord wijzigen ? 

2.2.1 Beginsituatie  

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr.2.1 Hoe aanmelden in Hoe aanmelden in e-Awarding) 

2.2.2 Werkwijze  

 

Klik in de linkermenubalk op de link « Wachtwoord wijzigen » 

 

 

Geef het « Oud wachtwoord » 

Geef het « Nieuw wachtwoord » 

Geef « Hertyp het nieuwe wachtwoord » 

Klik op de knop « Verander wachtwoord  »  

 

 
Een boodschap bevestigt dat het wachtwoord werd veranderd 
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2.3 Hoe afmelden in e-Awarding ? 

2.3.1 Beginsituatie  

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding) 

2.3.2 Werkwijze  

 

Klik in de linkermenubalk op de link « Afmelden » 
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3 Beheer van de veilingen  
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3.1 Hoe een veiling bekijken ? 

3.1.1 Beginsituatie  

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr.2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

3.1.2 Werkwijze  

 

Klik in de linkermenubalk op de link « Veilingen » 

Klik op de naam van de veiling 
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3.2 Hoe een veiling bekijken vanaf een uitnodiging ? 

3.2.1 Beginsituatie  

 De gebruiker heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een veiling  

3.2.2 Werkwijze  

 

Noteer de gebruikersnaam en het wachtwoord die met de e-mail bezorgd worden 

Klik op de link  

 

 

Een boodschap geeft aan dat je moet ingelogd zijn om de pagina te bekijken 

Volg de aanmeldingsprocedure  (cfr. 2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) en gebruik hiervoor 
de gebruikersnaam en het wachtwoord die in de e-mail vermeld staan 
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Klik in de linkermenubalk op de link « Veilingen » 

Klik op de naam van de veiling 



 

 

29/10/2013 - Version 003 

 26 / 42 
 

3.3 Hoe de mandatarissen beheren ? 

3.3.1 Opmerking vooraf  

Een mandataris is een gebruiker aan wie het recht toegekend wordt om aan een welbepaalde veiling deel te nemen. Hij zal over dezelfde rechten 
beschikken als de bedrijfsverantwoordelijke met uitzondering van de mogelijkheid om nieuwe mandatarissen toe te voegen. 

 

3.3.2 Beginsituatie   

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr.2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd (cfr. 3.1 Hoe een veiling bekijken ?) 
 

3.3.3 Werkwijze  

 

Klik op de link « Gebruiker toevoegen » 
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Geef de « Voornaam » 

Geef de « Naam » 

Duid het « Geslacht » aan 

Geef het telefoonnummer « Telefoon » 

Geef het « E-mail adres » 

Selecteer de « Taal » 

Geef de « Gebruikersnaam » 

Geef het « Wachtwoord » 

Klik op de knop « Wijzigingen bewaren » 

 

Opmerking : Per veiling moet gebruik gemaakt worden van een andere gebruikersnaam.  
 

 

 

 

De nieuwe gebruiker wordt opgenomen in de lijst « Geauthoriseerde gebruikers » en 
ontvangt een e-mail waarin hem een gebruikersaccount en een wachtwoord is toegekend. 
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Het verwijderen van een mandataris gebeurt via het aanvinken van het vakje naast zijn naam 

Klik op de knop  « Verwijderen  » 

Bevestig de handeling door op  « OK  » te klikken 

 

 

Een boodschap geeft te kennen dat de geselecteerde gebruiker werd verwijderd 
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3.4 Hoe de veilingcoördinatoren contacteren 

De veilingcoördinatoren zijn de personen die aan de zijde van de overheid de veiling beheren en opvolgen. 

3.4.1 Beginsituatie   

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr.2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd (cfr. 3.1 Hoe een veiling bekijken ?) 
 

3.4.2 Werkwijze    

 

 

Klik op de link « Contacteer veiling coördinatoren » 
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Geef het « Onderwerp » en het « Bericht » van de mededeling in 

« Bijlagen » kunnen worden toegevoegd door middel van de knop « Bladeren …  » 

Klik op de knop « Verzenden  » 

Uw persoonlijke contactgegevens en die van de organisatie waarvoor u deelneemt aan de 
veiling worden automatisch bezorgd aan de veilingcoördinator. 

 

 

Een boodschap geeft te kennen dat het bericht verzonden is 
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3.5 Hoe toegang krijgen tot de veiling test room ? 

3.5.1 Opmerking vooraf  

De test veiling room biedt een onderneming enerzijds de mogelijkheid om de configuratie van de veiling te controleren en anderzijds zich een oordeel te 
vormen over de werkwijze van veilingen. 

De parameters van deze test veiling room zijn identiek aan deze van de live veiling room behalve dat de overblijvende tijd tot start van de veiling 10 minuten 
bedraagt. Het is mogelijk biedingen uit te brengen. Het systeem zal automatisch lagere biedingen genereren om het verloop van een veiling na te bootsen. 
De test veiling room is dus ideaal om te oefenen. 

Op het moment dat de officiële opening van de veiling plaatsvindt, zal de gebruiker in de test veiling room een uitnodiging krijgen om naar de live veiling 
room te gaan. 

 

3.5.2 Beginsituatie   

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr.2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd (cfr. 3.1 Hoe een veiling bekijken ?) 
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3.5.3 Werkwijze  

  

Klik op de link « Ga in de test veiling room » 
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3.6 Hoe toegang krijgen tot de live veiling room ? 

In de live veiling room zal de ‘echte’ elektronische veiling plaatsvinden. De veiling zal starten en eindigen volgens de ingestelde parameters. Het resultaat 
van de veiling in de live veiling room zal gebruikt worden door de aanbestedende overheid om de opdracht uiteindelijk te gunnen aan de deelnemer met de 
laagste regelmatige bieding. 

 

3.6.1 Beginsituatie  

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr.2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd (cfr. 3.1 Hoe een veiling bekijken ?) 

 

3.6.2 Werkwijze 

 

 

Klik op de link « Ga in de live veiling room» 

 

Opmerking : deze link is eveneens toegankelijk vanaf de onthaalpagina 
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Je krijgt de ingeklapte titel(s) van de veiling(en) te zien. Onder deze titel zie 
je de volgende realtime informatie over de veiling: 

- Status van de veiling (open, gesloten, interval) 

- De resterende tijd en/of het resterend aantal rondes 

- Je laatste bod 

- Je rangschikking 

- Het beste huidige bod 

 

Klik op de naam van een veiling om de details ervan op het scherm weer te 
geven 
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Veilingen gebaseerd op tijd: 

Het eerste vak op het scherm  «Veiling details »  geeft de parameters van 
de veilingzaal die de veilingregels en de validatie van de biedingen 
bepalen. 
 

Het tweede vak geeft de status van de veiling aan en de overblijvende tijd 
tot het eind van de veiling. 

 

Het derde vak biedt de tijdens de veiling beschikbare informatie. De 
deelnemers kunnen hun positie in de ranking zien en hun laatste bod. 

 

Het laatste vak laat toe een nieuw bod te plaatsen. 
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Veiling gebaseerd op ronden : 

Het eerste vak op het scherm  « Veiling details » geeft de parameters van 
de veilingzaal die de veilingregels voor het verloop van de ronden en de 
validatie van de biedingen bepalen. 

Het tweede vak geeft de status van de veiling aan en het aantal 
overblijvende ronden tot het eind van de veiling. Ook het aantal ronden 
waarin geen winnend bod werd uitgebracht wordt hier getoond. 

Het derde vak biedt de tijdens de veiling beschikbare informatie. De 
deelnemers kunnen hun positie in de ranking zien en hun laatste bod. 

Het laatste vak laat toe een nieuw bod te plaatsen. 

Opmerking : Tijdens de intervallen kan geen nieuwe bieding worden 
geplaatst 
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3.7 Hoe een bod plaatsen ? 

3.7.1 Beginsituatie  

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr.2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft toegang tot de live veiling room en heeft een veiling geselecteerd (cfr. 3.6 Hoe toegang krijgen tot de live veiling room ?) 

 

3.7.2 Werkwijze 

 

Geef het bedrag in voor elk artikel in het vierde vak « Vul je hier je bod 
in » 

Klik op de knop « Bod plaatsen  » 

De applicatie zal automatisch het totale bod berekenen van de 
verschillende velden samen.   

Het is dat bedrag dat als de bieding zal worden beschouwd en dat aan 
de regels van geldigverklaring van een bod moet voldoen  

 

Opmerking: u dient uw bod niet elektronisch te ondertekenen, maar u 
bent wel gebonden door elk geldig bod dat u plaatst! 
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Er verschijnt een pop-up met de volgende realtime informatie: 

 Het geboden totaalbedrag 

 De overblijvende tijd van de veiling (of van de ronde) 

 Het beste huidige bod 

 

Klik op Ja  om het bod te bevestigen. 

Klik op Nee  om het bod te annuleren en terug te keren naar de veiling. 

 

 

 

 

 

Wanneer je op Ja  klikt, dan controleert het systeem je bod: 

 Als het bod geldig is, verschijnt een groene melding dat het bod 
succesvol werd geplaatst 
 

 Als het bod niet geldig is, verschijnt een rode melding dat het 
bod niet werd aanvaard samen met de reden van weigering (bv. 
omdat het vooropgestelde minimumverschil tussen twee 
biedingen niet werd gerespecteerd, cfr. 1.1.3 De veilingzaal). 
Breng een nieuw bod uit dat wel aan de veilingsvoorwaarden 
voldoet. 
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3.8 Hoe de resultaten van een veiling zien ?  

3.8.1 Beginsituatie  

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr.2.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd (cfr. 3.1 Hoe een veiling bekijken ?) 

 De veiling is gesloten 

 

3.8.2 Werkwijze  

 

Klik op de link  « Zie de resultaten » 
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Het nieuwe scherm toont de eindrangschikking van de veiling en de uitgebrachte  biedingen 
van de deelnemer 
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4 Vragen 
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4.1 Contactgegevens 

 

Federale Dienst e-Procurement  

FOD Personeel en Organisatie 

 

 

e.proc@publicprocurement.be 

 

Wetstraat 51, 1040 Bruxelles 

02/790.52.00 

 

Bezoek ons op  

http://www.publicprocurement.be 

 

Website e-Awarding en e-Auction: 
https://eaward.publicprocurement.be 
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