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GEBRUIKSVOORWAARDEN 
Redactie 

Deze handleiding is geredigeerd door de Federale Dienst e-procurement in samenwerking met de Vlaamse cel e-procurement (Afdeling 
Overheidsopdrachten, Departement Bestuurszaken). 

Rechten 

De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze informatie 
(waaronder teksten, grafisch materiaal, 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 
distributeren of openbaar te maken. Commerciële doeleinden zijn in het geheel verboden.  

Aansprakelijkheid 

De samenstellers van de handeleidingen «  Handleiding e-Auction voor Openbare Aankopers » 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 biedt de Federale Dienst e-Procurement geen garantie dat de informatie die deze handleidingen bevatten, foutloos is. De FOD Personeel en 
Organisatie is niet aansprakelijk voor om het even welke vorm van schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook dat door het gebruik van deze 
handleidingen zou kunnen ontstaan. 

Contactgegevens 

FOD Personeel en Organisatie – federale dienst e-Procurement  - Wetstraat 51 - 1040 Brussel  
e.proc@publicprocurement.be  - Tel : +32 2 790 52 00 



 

 

29/08/2013 - versie 1 

 3 / 75 
 

INHOUD   
1 Algemeen ................................................................................................................................................................................................................8 

1.1 Wat is een elektronische veiling ........................................................................................................................................................................................ 9 

1.1.1 Regelgeving ............................................................................................................................................................................................................... 9 

1.1.2 Praktisch .................................................................................................................................................................................................................. 10 

1.1.3 De veilingzaal ........................................................................................................................................................................................................... 12 

1.2 Wat is e-Auction .............................................................................................................................................................................................................. 14 

1.2.1 Onze applicaties ...................................................................................................................................................................................................... 14 

1.2.2 Het doel van e-Auction ............................................................................................................................................................................................ 15 

1.2.3 De voordelen van e-Auctions .................................................................................................................................................................................. 15 

1.3 Wat heeft u nodig ? ......................................................................................................................................................................................................... 16 

1.3.1 Aanbevolen configuratie ......................................................................................................................................................................................... 16 

1.4 Toegang tot de applicatie ................................................................................................................................................................................................ 17 

1.5 Visuele voorstelling van de informatie/ Hoe wordt de informatie visueel voorgesteld? ............................................................................................... 18 

1.5.1 Algemeen overzicht ................................................................................................................................................................................................. 18 

1.5.2 De hoofdbanner ...................................................................................................................................................................................................... 18 

1.5.3 Het hoofdmenu ....................................................................................................................................................................................................... 19 

1.5.4 De werkzone ............................................................................................................................................................................................................ 19 

2 Wat is e-Awarding.................................................................................................................................................................................................. 20 

2.1 Drie te kennen begrippen................................................................................................................................................................................................ 21 

2.1.1 Wat is een dossier ?................................................................................................................................................................................................. 21 



 

 

29/08/2013 - versie 1 

 4 / 75 
 

2.1.2 Wat is een beoordeling? ......................................................................................................................................................................................... 21 

2.1.3 Wat is een sjabloon (Template)? ............................................................................................................................................................................. 21 

3 Aanmelden ............................................................................................................................................................................................................ 22 

3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ? ..................................................................................................................................................................................... 23 

3.1.1 Opmerking vooraf.................................................................................................................................................................................................... 23 

3.1.2 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 23 

3.1.3 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 23 

3.1.4 Inloggen met eID ..................................................................................................................................................................................................... 24 

3.1.5 Inloggen met gebruikersnaam en paswoord .......................................................................................................................................................... 26 

3.2 Hoe de (gebruikers)rol wijzigen ? .................................................................................................................................................................................... 27 

3.2.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 27 

3.2.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 27 

3.3 Hoe een organisatie wijzigen ? ........................................................................................................................................................................................ 28 

3.3.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 28 

3.3.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 28 

3.4 Hoe afmelden in e-Awarding ? ........................................................................................................................................................................................ 29 

3.4.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 29 

3.4.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 29 

4 Beheer van de veilingen ......................................................................................................................................................................................... 30 

4.1 Hoe een veiling aanmaken ? ........................................................................................................................................................................................... 31 

4.1.1 Opmerking vooraf.................................................................................................................................................................................................... 31 



 

 

29/08/2013 - versie 1 

 5 / 75 
 

4.1.2 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 31 

4.1.3 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 31 

4.2 Hoe een veiling aanmaken vertrekkende van een andere veiling ? ............................................................................................................................... 39 

4.2.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 39 

4.2.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 39 

4.3 Hoe een veiling vinden ? ................................................................................................................................................................................................. 42 

4.3.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 42 

4.3.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 42 

4.4 Hoe de informatie over een veiling vinden en bijwerken ? ............................................................................................................................................ 44 

4.4.1 Opmerking vooraf.................................................................................................................................................................................................... 44 

4.4.2 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 44 

4.4.3 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 44 

4.5 Hoe de deelnemers uitnodigen om aan de veiling deel te nemen ? .............................................................................................................................. 47 

4.5.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 47 

4.5.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 47 

4.6 Hoe een veiling openen of sluiten ? ................................................................................................................................................................................ 49 

4.6.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 49 

4.6.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 49 

4.7 Hoe toegang krijgen tot de testveiling ? ......................................................................................................................................................................... 50 

4.7.1 Opmerking vooraf.................................................................................................................................................................................................... 50 

4.7.2 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 50 



 

 

29/08/2013 - versie 1 

 6 / 75 
 

4.7.3 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 50 

4.8 Hoe toegang krijgen tot de live veiling room ? ............................................................................................................................................................... 52 

4.8.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 52 

4.8.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 52 

4.9 Hoe een veiling onderbreken? ........................................................................................................................................................................................ 54 

4.9.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 54 

4.9.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 54 

4.10 Hoe een veiling verwijderen? .......................................................................................................................................................................................... 56 

4.10.1 Opmerking vooraf.................................................................................................................................................................................................... 56 

4.10.2 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 56 

4.10.3 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 56 

4.11 Hoe de resultaten van een veiling bekijken ? ................................................................................................................................................................. 58 

4.11.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 58 

4.11.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 58 

4.12 Audit van een veiling ....................................................................................................................................................................................................... 61 

4.12.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 61 

4.12.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 61 

4.13 Hoe het veiling PV maken ? ............................................................................................................................................................................................. 64 

4.13.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 64 

4.13.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 64 

4.14 Hoe een veiling finaliseren? ............................................................................................................................................................................................ 67 



 

 

29/08/2013 - versie 1 

 7 / 75 
 

4.14.1 Beginsituatie ............................................................................................................................................................................................................ 67 

4.14.2 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 67 

5 Algemene handelingen........................................................................................................................................................................................... 69 

5.1 Hoe de velden van het type « datum » gebruiken ? ....................................................................................................................................................... 70 

5.2 Hoe het zoekscherm gebruiken ? .................................................................................................................................................................................... 72 

6 Vragen ................................................................................................................................................................................................................... 74 

6.1 Contactgegevens ............................................................................................................................................................................................................. 75 

 



 

 

29/08/2013 - versie 1 

 8 / 75 
 

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 waardenvoor 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 hun voorgestelde prijs 
te verminderen. 
 

De cyclus van een veiling kent volgende fasen:  

 - het initialiseren : de veiling is door de aanbestedende overheid volledig geconfigureerd 

 - de uitnodiging : de deelnemende ondernemingen werden uitgenodigd 

 - de opening : de datum en het uur van opening werden bereikt en de deelnemers kunnen hun bod doen 

 - het 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. 

- het 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. 

 - het finaliseren : de resultaten van de veiling zijn gekend en het PV van de veiling werd gegenereerd  
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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 hoofdparameter : 
 

De minimumwaarde/minimumverschillen 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. 
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 e-Auction de opdracht gunnen aan de onderneming die het laagste regelmatige bod heeft gedaan 
tijdens de veiling. Wanneer twee boden aan elkaar gelijk zijn, zal het systeem at random een winnend bod aanduiden. 

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

 
In de veilingzaal zien de bieders volgende informatie :   
 

a. Het beste bod op het gegeven moment          
b. Hun huidige ranking 
c. Hun laatste bod 

 
6.) De deelnemers aan de veiling bepalen                                   

 
Het betreft de lijst van de veilingcoördinatoren en de lijst van de deelnemende ondernemingen 
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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 van 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 Het doel van e-Auction 

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

E-Auctions 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-Auctions 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-Auctions 

- De aankoopprijs doen dalen       
- Transparantie in de toekenning van een opdracht  
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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 Visuele voorstelling van de informatie/ Hoe wordt de informatie visueel 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 Wat is e-Awarding      
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2.1 Drie te kennen begrippen                         

2.1.1 Wat is een dossier ?                               

In e-Awarding omvat een dossier normaliter alle informatie en alle documenten die samenhangen met een bepaald dossier. 

Bij de aanmaak van een dossier zal o.m. moeten bepaald worden of er elektronische veilingen kunnen aangemaakt worden binnen dit dossier.   

Een dossier moet worden goedgekeurd door een gemachtigde die zijn beslissing zal moeten motiveren en ondertekenen.  

De lees- en schrijfrechten  die aan een dossier verbonden zijn, zijn afhankelijk van de rol die de gebruiker heeft binnen de organisatie waarvoor het dossier is 
geregistreerd.      

2.1.2 Wat is een beoordeling?                 

Een beoordeling is het geheel van handelingen dat toelaat de offertes te valideren en te quoteren op basis van de selectie- en de gunningscriteria.  Ook de 
regelmatigheid van de offertes kan aan de hand van de beoordelingen worden nagegaan.      

Per dossier zijn meerdere beoordelingen mogelijk (selectie, evaluatie van de initiële offertes, evaluatie van de «Best and Final Offers »…       

2.1.3 Wat is een sjabloon (Template)?        

Tijdens het verloop van een overheidsopdracht moeten aankopers een aantal documenten opmaken. Verscheidene van die documenten werden 
gestandaardiseerd in sjablonen.    

De aankoper heeft de mogelijkheid om van deze gestandaardiseerde sjablonen (Templates) gebruik te maken. Het invullen ervan resulteert in een 
afgewerkt document.         
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3 Aanmelden      



 

 

29/08/2013 - versie 1 

 23 / 75 
 

3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?        

3.1.1 Opmerking vooraf                          

Om aan te melden in de e-Awardingapplicatie moet men over een  account  in e-Notification beschikken.     

U heeft bij de registratie een ‘rol in e-Awarding’ aangeduid, ofwel vraagt u aan de superuser van uw organisatie een aanpassing van de parameters van uw 

account om toegang te krijgen tot de e-Awardingapplicatie.    

3.1.2 Beginsituatie         

 De gebruiker is in de e-Notificationapplicatie geregistreerd en de parameters van zijn account zijn aangepast om toegang te krijgen tot e-
Awarding.      

3.1.3 Werkwijze 

 

Selecteer in de linker menubalk de gebruikersfunctie « Aanbestedende Overheid »   

Klik op   « OK  »                     
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3.1.4 Inloggen met eID     

            

 

Steek de eID in de kaartlezer  

Klik op het icoon « met elektronische identiteitskaart (eID) »     

 

 

(dit scherm kan verschillend zijn naargelang uw internetbrowser of 
operating system) 

Kies het certificaat op uw naam       

Klik op  « OK  »                 
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(dit scherm kan verschillend zijn naargelang uw internetbrowser of 
operating system) 

Geef de PIN-code van de eID     

Klik op  « OK  »                             

 

 

De linkermenubalk geeft aan dat de gebruiker verbonden is    
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3.1.5 Inloggen met gebruikersnaam en paswoord     

 

Kies in de linkermenubalk de functie « Aanbestedende Overheid »          

Klik op  « OK  »                   

Klik op het icoon  « Wachtwoord (met gebruikersnaam en wachtwoord) »   

 

 

Geef de « Gebruikersnaam»      

Geef het « Wachtwoord»  

Klik op de knop   « Aanmelden  »  (in het rood)    

 

 

De linkermenubalk geeft aan dat de gebruiker verbonden is    
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3.2 Hoe de (gebruikers)rol wijzigen ?                                          

3.2.1 Beginsituatie                       

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?)       

3.2.2 Werkwijze                       

 

In het rolmenu van de linkermenubalk de juiste functie selecteren  

 

 

 

Een boodschap bevestigt dat de functie met succes werd aangepast  
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3.3 Hoe een organisatie wijzigen ?              

3.3.1 Beginsituatie                                        

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?)   

3.3.2 Werkwijze                               

 

Klik in de linkermenubalk op de link « Organisatie wijzigen »  

  

 

 

 

In het venster « Organisatie selecteren »,          

Zoek in de lijst met beschikbare organisaties de gewenste organisatie door :   

- Of gebruik te maken van het zoekvenster naast de loep             
- Of via de schuifbalk rechts van het venster         

Klik de gewenste organisatie aan 

 

 

Een boodschap bevestigt dat de wijziging met succes werd aangepast 
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3.4 Hoe afmelden in e-Awarding ?                         

3.4.1 Beginsituatie                                         

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?)               

3.4.2 Werkwijze                  

 

Klik in de linkermenubalk op de link   « Afmelden »                 
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4 Beheer van de veilingen                             
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4.1 Hoe een veiling aanmaken ?                        

4.1.1 Opmerking vooraf                                     

Het aanmaken van een veiling is enkel mogelijk voor een dossier waarin dat toegelaten is (zie 2.1.1 Wat is een dossier ?)                     

                  

4.1.2 Beginsituatie                                          

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?)               

 De gebruiker heeft een dossier geselecteerd waarvoor de aanmaak van een veiling toegelaten is (cfr.2.1.1 Wat is een dossier ?)             

4.1.3 Werkwijze         

Voor bijkomende uitleg over de parameters van een veilingzaal : cfr. 1.1.3. Veilingzaal                                  

4.1.3.1 Configuratie van de algemene parameters                                    

 

Klik op de tab  « Veilingen  »                    
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Klik op de link  « Veiling aanmaken »                              

 

 

Geef de « Naam »  van de veiling in          

Geef de  « Beschrijving »  in                      

Wijzig de lijst  van de « Veiling coördinatoren ». De 
veilingcoördinatoren zijn de personen die aan de zijde van de 
overheid de veiling beheren en opvolgen: 

- Klik op het icoon  om een coördinator toe te voegen en 
maak daarbij gebruik van het zoekscherm om de toe te 
voegen personen te selecteren (cfr. 5.2 Hoe het zoekscherm 
gebruiken ?)      

- Om een coördinator te verwijderen : selecteer de naam van 

de te verwijderen persoon en klik op het icoon        
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4.1.3.2 Configuratie van het soort veiling                               

4.1.3.2.1 Veilingverloop op basis van tijd                                               

 

Selecteer de veiling « Veiling gebaseerd op tijd »     

Geef datum en uur in van  « Opening »  (cfr. 5.1 Hoe de velden van het type 
« datum » gebruiken ?)       

Geef datum en uur van « Sluiting »  (cfr. 5.1 Hoe de velden van het type « 
datum » gebruiken ?)          

 Opening op  :   Datum en uur waarop een onderneming zal kunnen bieden.  Vanaf dit moment is het niet langer mogelijk om de parameters van de 
veilingzaal te wijzigen.   
 

 Sluiting op  :   Datum en uur waarop niet langer kan worden geboden.  
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4.1.3.2.2 Veilingverloop op basis van ronden                              

 

Selecteer de veiling « Veiling gebaseerd op ronde »                        

Geef datum en uur in van  « Opening »  (cfr. 5.1 Hoe de velden van het type 
« datum » gebruiken ?)        

Geef het « Maximum aantal ronden » in               

Geef de  « Ronde duur » in                  

Geef het  « Interval tussen ronden » in                  

Geef het  « Minimum aantal ronden alvorens voortijdige sluiting is 
toegestaan» in                        

Geef de waarde in voor X « Als er geen winnend bod geplaatst wordt 
gedurende X ronden … »                 

Geef de waarde in voor Y « … dan is er een vervroegde sluiting van de veiling 
na Y ronden »  

 

                  

 « Opening »   :   Datum en uur waarop een onderneming zal kunnen bieden.  Vanaf dit moment is het niet langer mogelijk om de parameters van de 
veilingzaal te wijzigen.             

 « Maximum aantal ronden »   :  Geeft het maximum aantal toegestane ronden voor de betreffende veiling.            

 « Ronde duur » :  De duur van een ronde uitgedrukt in minuten. Tijdens deze duurtijd kunnen ondernemingen bieden.        

 « Interval tussen ronden » : De duur van het interval uitgedrukt in minuten. Tijdens deze duurtijd kunnen ondernemingen niet bieden.             

 « Minimum aantal ronden alvorens voortijdige sluiting is toegestaan » : De aanbestedende overheid kan het verloop van de veiling enkel 
onderbreken nadat het aantal in deze parameter vermelde ronden voorbij is.            

 « Als er geen winnend bod geplaatst wordt gedurende X ronden … dan is er een vervroegde sluiting van de veiling na Y ronden » : X duidt het 
aantal ronden aan waarin gewacht moet worden en Y het aantal ronden die moeten worden afgewacht alvorens tot een voortijdige sluiting van de 
veiling te kunnen overgaan.                 
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4.1.3.3 Configuratie van de veilingregels                              

 

Geef de X-waarde voor « Als X minuten voor het sluiten van de veiling een winnend bod 
ingelegd wordt … »          

Geef de Y-waarde voor « … dan verlengt de duur van de veiling met Y minuten »          

Deze beide opties voorkomen dat men zou wachten tot het allerlaatste moment 
om een bod te plaatsen, vlak voor het einde van de veiling. Doordat de duur van 
de veiling verlengd wordt krijgen alle deelnemers een nieuwe kans om eventueel 
een nieuw lager bod uit te brengen.  

Geef het « Minimumverschil tussen twee biedingen » en duid aan of die waarde wordt 
uitgedrukt in « Percentage »  of in een « Absoluut » waarde       

Als de veiling gepaard gaat met een evaluatieronde (cfr. 2.1.2 Wat is een beoordeling ?) 
kies/selecteer deze ronde dan in het rolmenu « Geassocieerde evaluatie ronde » 
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OPMERKING : Op het moment dat een evaluatieronde  geselecteerd is, zal de toepassing automatisch zowel de lijst van de financiële velden als de short-
list van leveranciers configureren.   
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4.1.3.4 Configuratie van de biedvelden                          

 

Geef het « Onderwerp van de veiling» 

Geef de  « Hoeveelheid  »     

Klik op het icoon  of  om een financieel bod toe te voegen of te 
verwijderen  

Klik op de knop  «  Volgende stap (Leveranciers short list) » 

OPMERKING : Voor ieder veld moet de informatie  minstens in de taal van het dossier worden ingevoerd 
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4.1.3.5 Configuratie van de short-list leveranciers                    

 

De short-list van leveranciers bestaat uit de deelnemers die uitgenodigd worden 
aan de veiling deel te nemen. 

Bijwerken van de leverancierslijst :                   

- Een leverancier toevoegen,           

Klik op de knop                          

Klik op de knop   van de nieuwe lijn              

Gebruik het zoekscherm om de leverancier te selecteren (cfr. 5.2 
Hoe het zoekscherm gebruiken ?)        

- Een leverancier schrappen,         

Klik op de knop    in het kader waarin de te schrappen 
leverancier staat    

- Een leverancier verwijderen en meteen vervangen door een andere 
leverancier 

Klik op de knop  naast het naamveld       

Gebruik het zoekscherm om de leverancier te selecteren (cfr. 5.2 
Hoe het zoekscherm gebruiken ?) 

 

Geef het beginbedrag in voor elke leverancier en ieder biedveld in « totaal 
(€/unit) »   

Klik op de knop  « Maak een nieuwe veiling   »               
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4.2 Hoe een veiling aanmaken vertrekkende van een andere veiling ?     

4.2.1 Beginsituatie   

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?)              

 De gebruiker heeft een dossier geselecteerd waarvoor de aanmaak van een electronische veiling toegelaten is  (cfr.2.1.1 Wat is een dossier ?) 

 

4.2.2 Werkwijze               

 

Klik op de tab « Veilingen  » 

 

 

 

Klik op de link  « Veiling maken »          
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Klik op de link « Kopiëren configuratie van een andere veiling » 

 

 

 

Kies in de selectielijst de te kopiëren veiling  

 

 

 

Indien nodig de velden van de nieuwe veiling aanpassen (cfr. 4.1 Hoe een veiling 
aanmaken ?) 

Klik op de knop « Volgende stap (Leveranciers short list) » 

 

 
OPMERKING : Vergeet niet om de  veilingnaam van de veiling aan te passen 
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De leverancierslijst aanpassen (cfr. 4.1.3.6 configuratie van de short-list 
leveranciers) 

Klik op de knop « Maak een nieuwe veiling »  
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4.3 Hoe een veiling vinden ?                                          

4.3.1 Beginsituatie                                                 

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De veiling werd nauwkeurig aangemaakt en geïnitialiseerd (cfr. 4.1 Hoe een veiling aanmaken ?) 

4.3.2 Werkwijze                                   

 

Klik in de linkermenubalk op de link « Veilingen » 
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Het nieuwe scherm toont de lijst van bestaande veilingen gesorteerd 
op soort. 

Klik op de « Naam » van de veiling om de status ervan te bekijken  

 

 

 

Het nieuwe scherm toont de status en de datum en het uur van 
opening van de veiling. 

Klik op de link  « Naar boven in het dossier »  om toegang te hebben 
tot het aan de veiling verbonden dossier  
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4.4 Hoe de informatie over een veiling vinden en bijwerken ?      

4.4.1 Opmerking vooraf                               

Zolang de status van een veiling niet op « Open »  staat, kunnen er wijzigingen worden aangebracht. 

 

4.4.2 Beginsituatie                           

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?)  

 De gebruiker heeft het dossier geselecteerd waarvan de veiling deel uitmaakt (cfr.2.1.1 Wat is een dossier ?) 
 

4.4.3 Werkwijze                          

 

Klik op de tab « Veilingen  » 
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Dit scherm toont de lijst van bestaande veilingen die in het 
geselecteerde dossier zijn opgenomen. De veilingen zijn op status 
gesorteerd. 

 

Klik op het icoon  van de bijbehorende veiling  

 

 

 

Wijzig de nodige velden 

Klik op de knop « Bewaar en ga verder (leverancier short-list) » 
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Bewerk indien nodig de leverancierslijst   

Klik op de knop « Wijzigingen opslaan  »  
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4.5 Hoe de deelnemers uitnodigen om aan de veiling deel te nemen ?    

4.5.1 Beginsituatie       

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?)  

 De gebruiker heeft het dossier geselecteerd waarvan de veiling deel uitmaakt (cfr.2.1.1 Wat is een dossier ?) 

 De gebruiker heeft in het geselecteerde dossier een veiling aangemaakt en geïnitialiseerd (cfr. 4.1 Hoe een veiling aanmaken ?) 

 

4.5.2 Werkwijze                               

 

Klik op de tab « Veilingen  » 

 

 

 

Vink het vakje aan van de veiling die klaar is om te verzenden. 

 

Klik op de knop « Verstuur de uitnodiging  »  
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Geef de « Beschrijving » 

Een « Ingesloten bestand » toevoegen kan door op de knop 

« Bladeren…  » te klikken  

 

Klik op de knop « Uitnodiging versturen  »  

 

 

 

Een boodschap bevestigt dat de uitnodiging werd verzonden 
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4.6 Hoe een veiling openen of sluiten ?                          

4.6.1 Beginsituatie                  

 De gebruiker heeft in het geselecteerde dossier een veiling aangemaakt en geïnitialiseerd(cfr. 4.1 Hoe een veiling aanmaken ?) 
 

4.6.2 Werkwijze                         

De opening en de sluiting  van veilingen is een automatisch door het systeem genereerd proces. 

Zodra het openingsuur bereikt is, wordt de status van de veiling automatisch door het systeem aangepast en wordt de aanbestedende overheid hiervan per 
e-mail verwittigd. 

Het sluiten van een veiling verloopt volgens de aangegeven configuratie van de veiling. Als de veiling verloopt op basis van tijd dan zal deze automatisch 
worden gesloten zodra de datum en het uur van sluiten bereikt is (daarbij rekening houdend met de voorschriften van een eventuele verlenging). Is het 
veilingverloop op basis van ronden dan zal de sluiting plaatsvinden nadat het geheel van ronden afgelopen is. 
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4.7 Hoe toegang krijgen tot de testveiling ?      

4.7.1 Opmerking vooraf                           

De site van de testveiling maakt het mogelijk om de configuratie van de veilingzaal uit te testen. De toepassing simuleert automatisch het laagste bod dat 
ondergeschikt is aan het huidige aanbod.  Een testsessie heeft altijd een duurtijd van 10 minuten. 

De testveiling maakt het mogelijk voor de deelnemers om al even te oefenen met het gebruik van de e-auction applicatie. 

4.7.2 Beginsituatie                                    

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd  (cfr.4.3. Hoe een veiling vinden ?) 
 

4.7.3 Werkwijze                                        

 

Klik op de link « Ga in de test veiling room» 
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Het scherm toont de veilingzaal zoals ze zal zijn op het moment van 
de opening  

Klik op de link  « Naar boven in het dossier » om toegang te hebben 
tot het aan de veiling verbonden dossier 

 

OPMERKING :  In deze situatie is de link « De veiling onderbreken » 
niet werkzaam 
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4.8 Hoe toegang krijgen tot de live veiling room ?  

In de live veiling room zal de ‘echte’ veiling plaatsvinden. De biedingen die de deelnemers maken zijn bindend voor hen. Het resultaat van deze veiling zal 
gebruikt worden door de aanbestedende overheid om de opdracht uiteindelijk te gunnen aan de deelnemer met de laagste (regelmatige) bieding. 

4.8.1 Beginsituatie                              

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 
 

 De gebruiker bevindt zich in een van de volgende denkbeeldige situaties : 
o Hij heeft een veiling geselecteerd (cfr. 4.3 Hoe een veiling vinden ?) 

 
o Hij heeft het tabblad « Veilingen » van een dossier geselecteerd (cfr. 4.4 Hoe de informatie over een veiling vinden en bijwerken ?) 

4.8.2 Werkwijze                                             

 

Klik op de link « Ga in de live veiling room» 
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U krijgt de ingeklapte titel(s) van de veiling(en) te zien. Onder deze titel ziet u de 
volgende realtime informatie over de veiling: 

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

- De resterende tijd en/of het resterend aantal rondes 

- 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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4.9 Hoe een veiling onderbreken?                                                  

4.9.1 Beginsituatie                                     

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft toegang tot het  livecenter  van de veiling  (cfr. 4.8 Hoe toegang krijgen tot het livecenter ?) 

4.9.2 Werkwijze                                        

 

Klik op de link « De veiling onderbreken » 

 

 

 

Geef een « toelichting »   bij de onderbreking 

Klik op de knop  « tekenen »         om uw toelichting te ondertekenen en het proces verder te 
zetten.                   

Om de onderbreking te annuleren, klik op de knop « sluiten » 
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Plaats uw identiteitskaart in uw kaartlezer.  
Kies voor de optie “be-eID card certificate”. 

Klik op de verrekijker. Het certificaat wordt ingelezen.  
Klik vervolgens op “sign”.   
Er wordt naar uw pincode gevraagd. 
Klik vervolgens op “upload”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U krijgt volgende boodschap. 
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4.10 Hoe een veiling verwijderen?       

4.10.1 Opmerking vooraf                                    

Om een veiling af te breken mag de status niet op « Open » staan. 

 

4.10.2 Beginsituatie                                     

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?)  

 De gebruiker heeft het dossier geselecteerd waarvan de veiling deel uitmaakt (cfr.2.1.1 Wat is een dossier ?) 
 

4.10.3 Werkwijze                                 

 

Klik op het tabblad  « Veilingen  »         
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Vink de te verwijderen veiling (of veilingen) aan en klik op de knop 

« Verwijderen  » 

 

 

 

 

 

Klik op de knop  « OK  » 

 

 

 

Een boodschap bevestigt dat de geselecteerde veiling(en) is verwijderd 
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4.11 Hoe de resultaten van een veiling bekijken ?  

4.11.1 Beginsituatie                                 

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd  (cfr.4.3. Hoe een veiling vinden ?) 

 De veiling is gesloten 

4.11.2 Werkwijze                           

 

Klik op de link « Zie de resultaten  » 
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Klik op de link  « biedingen van de deelnemers » om de lijst van de 
biedingen per onderneming te bekijken. Klik op de link « Initiële 
biedingen » om het aanvankelijke bod van de deelnemers te bekijken. 

Om een toelichting te geven in het veld   «Commentaar»  kan men de 
de gewenste taal selecteren.     

Klik vervolgens op de knop  « bewaren  ». 
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Bij de resultaten vind je ook een grafiek waarop je de evolutie van de 
boden van verschillende ondernemingen kan zien. 
 
Selecteer met de muis een gedeelte van de onderste grafiek om dit 
deel in detail te bekijken. 
 

Klik op Reset Zoom  om terug te keren naar de oorspronkelijke 

weergave. 
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4.12 Audit van een veiling 

Met deze functie kan het verloop van de veiling gevisualiseerd worden. 

4.12.1 Beginsituatie 

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd  (cfr. 4.3. Hoe een veiling vinden ?) 

 De veiling is gesloten 

4.12.2 Werkwijze 

 

Klik op de link Auction auditing 
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Met het menu kan je filteren welke handelingen je te zien krijgt. Je 
kan zoeken op gebruikersnaam, op type actie, op rol van de gebruiker 
en op datum. 

Klik op Zoeken  
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In de lijst met resultaten zie je welke handelingen op welk tijdstip 
gedaan zijn en door welke gebruiker.  
 
In het voorbeeld links zie je de uitgebrachte boden. Per bod wordt 
vermeld of het bod geldig was en of het bod een winnend bod was. 
Dit wordt aangeduid met de volgende symbolen  
 

 = ja 

 = nee 
 
De resultaten worden standaard chronologisch gesorteerd.  
 
Om de resultaten te sorteren volgens een ander criterium:  
klik op de titel van de gewenste kolom. 
 
De resultaten kunnen worden geëxporteerd naar een Excel-bestand. 

Klik hiervoor op Export  . 
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4.13 Hoe het veiling PV maken ?             

4.13.1 Beginsituatie                         

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd  (cfr.4.3. Hoe een veiling vinden ?) 

 De veiling is gesloten 

 De gebruiker beschikt over een Template om het veiling PV op te maken (cfr. 2.1.3 Wat is een sjabloon (Template)? 

4.13.2 Werkwijze                        

 

Klik op de link « Zie de resultaten » 

 

 

 

Klik op de link « Maak het PV » 
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Selecteer een folder  

Klik op het icoon  

 

 

Vouw de verschillende onderdelen uit om de Template van het 
veiling PV uit te kiezen 

 

Klik op het icoon  

 

  

 

Klik op de knop  
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Selecteer de taal waarin het document moet worden opgemaakt 

Klik op de knop « bewaren  » 

 

  

Sélectionner l’enchère pour laquelle il faut générer le PV 

Selecteer de veiling waarvoor een PV moet worden aangemaakt 

Indien nodig het vak « … … …app. ?? » aanvinken 

Indien noodzakelijk « … … … app. ?? » ingeven 

Klik op de knop « Bewaren  » 

 

 

Een boodschap bevestigt dat de gegevens met succes opgeslagen zijn 

 

 

Klik op de knop « PDF  » of « Word  » om het document in het 

gewenste formaat te downloaden 
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4.14 Hoe een veiling finaliseren?               

4.14.1 Beginsituatie                                

 De gebruiker is verbonden met de e-Awardingapplicatie (cfr. 3.1 Hoe aanmelden in e-Awarding ?) 

 De gebruiker heeft een veiling geselecteerd  (cfr.4.3. Hoe een veiling vinden ?) 

 De veiling is gesloten 
 

4.14.2 Werkwijze                              

 

 

Klik voor de betreffende veiling op “zie de resultaten”.                  

 

 

 

Klik op de link «finaliseren »                                              
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De veiling is gefinaliseerd.  
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5 Algemene handelingen                           



 

 

29/08/2013 - versie 1 

 70 / 75 
 

5.1 Hoe de velden van het type « datum » gebruiken ?      

 

Het veld markeren (highlighten) 

 

 

 

Maand en jaar selecteren 
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Het uur ingeven                          

 

 

De dag aanklikken  
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5.2 Hoe het zoekscherm gebruiken ?                 

 

Het zoekscherm geeft de lijst met beschikbare zoekelementen weer (in de afbeelding gaat het om gebruikers) 

 

 

Maak gebruik van het veld bovenaan het scherm om de lijst te filteren 

Geef het zoekwoord in en klik op « Search  » 

  

 

 

 Selecteer het gewenste aantal weer te geven items in het rolmenu 
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Gebruik de linken van de paginanummering om in de resultaten te surfen of klik op de 
knoppen 

  

 

 

Gebruik de kolomnaam om de lijst te sorteren  

Een rode driehoek geeft de kolom aan die in gebruik is 

 

 

Klik op het icoon    om een lijn te selecteren 

Wanneer er meerdere selectiemogelijkheden zijn, zal het icoon  omgezet worden in het 

icoon  om aan te geven dat de selectie geregistreerd is 
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6 Vragen                
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6.1 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 et e-Auction: 
https://eaward.publicprocurement.be 
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