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GEBRUIKSVOORWAARDEN 
 

Rechten 

De FOD Beleid en Ondersteuning 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 Beleid en Ondersteuning, 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 handleidingen “e-Catalogue voor Openbare aankopers” en  “e-Catalogue 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 Beleid 
en Ondersteuning 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. 

Omwille van de leesbaarheid moeten de termen gebruikt in deze handleiding als genderneutraal beschouwd worden. 

Contactgegevens: 

FOD Beleid en Ondersteuning – DG Federale Accountant en Procurement - dienst e-Procurement – WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel  
e.proc@publicprocurement.be - +32 2 740 80 00 
 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
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1 Registreren en aanmelden 
 
Om gebruik te kunnen maken van e-Catalogue, zal je je eerst moeten registreren op het e-Procurement platform.  
Nadat je geregistreerd bent zal je je kunnen aanmelden op het e-Procurement platform en toegang hebben tot de applicaties. 
Voor details over de registratie en het aanmelden, zie de handleiding die je kunt vinden via volgende link: 
 
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-gebruikersbeheer-openbare-aankopers-pdf 
 

http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-gebruikersbeheer-openbare-aankopers-pdf
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DEEL 2: DOSSIERBEHEER 



 

HANDLEIDING E-CATALOGUE 9  

2 Inleiding 

2.1 Een dossier? 

Het gebruik van e-Catalogue speelt zich af in de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht, dit wil zeggen nadat de opdracht werd gegund en een contract 
tot stand is gekomen met een bepaalde dienstverlener. 
e-Catalogue is dan het platform waarop de goederen en diensten, waar deze opdracht en het contract betrekking op hebben, aan de eindgebruikers 
aangeboden worden onder de vorm van catalogi. 
Het basisobject om dit alles te beheren in e-Catalogue is het dossier. Een dossier in e-Catalogue heeft volgende kenmerken: 
 

 het dossier kan worden gecreëerd door gebruikers met de rol dossierbeheerder; 

 het dossier ‘is eigendom van’ de organisatie waartoe de gebruiker behoort die het creëerde. Dit wil zeggen dat alle gebruikers van deze organisatie met 

de rol dossierbeheerder toegang hebben tot het dossier; 

 het dossier creëert een werkruimte  waarin enerzijds de dossierbeheerder alle informatie over het dossier kan beheren, en waarin anderzijds de 

dienstverlener zijn catalogus kan opladen; 

 een dossier kan gedeeld worden met andere organisaties. Gebruikers van deze organisaties krijgen op die manier toegang tot het dossier en de catalogi, 

al naar gelang hun rol het hen toestaat. 

 via het beheer van het dossier kan de dossierbeheerder ook de zichtbaarheid en beschikbaarheid van de opgeladen catalogi beheren; 

Een dossier bevat volgende informatie: 

 algemene informatie zoals contractnummer, naam ven het dossier, start- en einddatum,… 

 aanvullende informatie omtrent het contract die de dossierbeheerder wil delen met de gebruikers 

 de organisaties die toegang krijgen tot het dossier 

 de dienstverlener en zijn gebruikers die toegang hebben tot het dossier 

 de catalogi 
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2.2 Statussen van een dossier 

Doorheen zijn ‘levensloop’ kan een dossier verschillende statussen hebben, die aangeven wat de huidige stand is van het dossier, en die ook invloed hebben 
op de zichtbaarheid en beschikbaarheid van het dossier en de catalogi. Ongeacht de status van het dossier geldt altijd dat enkel dossierbeheerders van de 
organisatie die eigenaar is van het dossier, het dossier kunnen aanpassen. 
 
Onderstaande figuur geeft de levensloop van een dossier grafisch weer. 
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In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de  invloed is van de status op de zichtbaarheid van de dossiers en de bijhorende catalogi. 
 

Status Betekenis Dossier en catalogi toegankelijk voor… 
Bestellen 
mogelijk? 

 
In 

voorbereiding 
De dossierbeheerder is het dossier aan het 
voorbereiden 

Dossierbeheerders van eigen en geassocieerde 
organisaties. Nog geen catalogi beschikbaar. 

nee 

 
In afwachting 
van publicatie 

Het dossier is geactiveerd, maar de startdatum van 
het dossier is nog niet bereikt. 

Dossierbeheerders en Aankopers van eigen en 
geassocieerde organisaties. 
Ondernemingen  kunnen hun catalogus opladen. 
Artikelen niet beschikbaar via zoekmotor. 

nee 

 Gepubliceerd Het dossier is toegankelijk. 

Dossierbeheerders, Aankopers en Aanvragers (enkel 
catalogi) van eigen en geassocieerde organisaties, 
Ondernemingen. 
Artikelen ook te vinden via zoekmotor. 

ja 

 Verstreken 
De einddatum van het dossier is bereikt, of de 
dossierbeheerder heeft het dossier manueel 
afgesloten. 

Dossierbeheerders en Aankopers van eigen en 
geassocieerde organisaties, Ondernemingen. 
Artikelen niet beschikbaar via zoekmotor. 

nee 

 Afgesloten 
Het dossier is verstreken, en er zijn geen openstaande 
bestellingen meer voor dit dossier. 

Dossierbeheerders en Aankopers van eigen en 
geassocieerde organisaties, Ondernemingen. 
Artikelen niet beschikbaar via zoekmotor. 

nee 

 Gearchiveerd 
Idem als Afgesloten, maar het dossier staat niet meer 
in de lijst van beschikbare dossiers. 

 nee 

 Gedeactiveerd 
Het dossier werd (tijdelijk) gedeactiveerd door de 
dossierbeheerder. 

Dossierbeheerders en Aankopers van eigen en 
geassocieerde organisaties, Ondernemingen. Artikelen 
niet beschikbaar via zoekmotor. 

nee 
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3 Een dossier aanmaken 
3.1 Een nieuw dossier aanmaken 

 

Afbeelding 1: Hoofdmenu 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers  

• Klik op de link “Nieuw Dossier” 

 

Afbeelding 2: Creëer nieuw dossier 

 

Afbeelding 3: Nieuw dossier met succes aangemaakt 

• Kies als “Dossier type” voor “Standaard” 

• Vul het “Contractnummer” in. 
 Dit is de referentie van het contract dat werd afgesloten met de 

leverancier, en waarvoor nu een dossier wordt aangemaakt. 

 De andere gegevens kunnen nu al ingevuld worden, maar zijn niet 
verplicht. 

• Klik op Opslaan  om de gegevens te bewaren en het dossier te creëren. 

• Een boodschap geeft aan dat het dossier met succes werd aangemaakt. Het 
dossier heeft nu de status ‘Draft’. 
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Afbeelding 4: inhoud dossier 

• Het systeem opent nu de pagina voor het nieuwe dossier, die verschillende 
tabbladen bevat. Klik op de naam van een tabblad voor een gedetailleerde 
beschrijving: 

 Beheersgegevens  : algemene gegevens van het dossier (zie “3.2.1 

Beheersgegevens”) 

 Aanvullende Informatie  : contractuele of andere aanvullende informatie 

(zie “3.2.2 Aanvullende informatie toevoegen”) 

 Organisaties  : Beheer van organisaties die toegang krijgen tot het dossier 

(zie “3.2.4 Organisaties associëren”) 

 Leveranciers  : Beheer van ondernemingen die catalogi mogen opladen (zie 

“3.2.3 Ondernemingen associëren”) 

 Catalogi  : Beheer van opgeladen catalogi 

 Auditing  : Auditen van de acties die gedaan werden op het dossier 
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3.2 Het dossier configureren 

3.2.1 Beheersgegevens 

 

Afbeelding 5: tabblad “configuratie” 

• Selecteer op de pagina “Dossier” het tabblad Beheersgegevens   

“Verplichte talen”: vink hier de talen aan waarin de catalogi beschikbaar zullen 
moeten zijn. 
“Dossiernaam”: vul hier een naam voor het dossier in.  

• Klik op de tab van een taal om de naam in die taal in te vullen. 
 De dossiernaam moet ingegeven worden voor alle talen die aangevinkt zijn 

onder “verplichte talen”. 

 

Afbeelding 6: kalender 

 

 

Afbeelding 7: ingevulde datum 

“Startdatum”: Op deze datum worden het dossier en de eraan verbonden catalogi 
zichtbaar voor alle gebruikers. 
“Einddatum”: Vanaf deze datum zijn het dossier en de eraan verbonden catalogi niet 
langer zichtbaar. 

• Klik op het invulveld om de kalender te openen. 

• Open de lijst met maanden en selecteer de gewenste maand. 

• Open de lijst met jaren en selecteer het gewenste jaartal. 

• Selecteer de tijd en geef het gewenste tijdstip in. 

• Klik nu op de gewenste dag 
 De kalender sluit en de gewenste datum en tijd staan ingevuld. 
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Afbeelding 8: selecteer de classificatie 

“Categorie”: selecteer hier een categorie waartoe de artikelen behoren die in dit 
contract aangeboden worden. 

 De categorie zal het de gebruikers gemakkelijker maken om de catalogi van 
de gewenste categorie te vinden. 

 

 

Afbeelding 9: contactpersoon en leidend ambtenaar 

 

 

Afbeelding 10: zoek geregistreerd gebruiker 

“Contactpersoon”:  de contactpersoon voor dit dossier. 
“Leidend ambtenaar”: de leidend ambtenaar voor dit dossier. 

• Klik op het icoon  om een gebruiker te zoeken (Afbeelding 9). 
 De gebruiker moet geregistreerd zijn in het systeem. 

• Geef in het “Zoek gebruikers” venster eventueel een zoekterm in (voornaam, 
familienaam, of een deel ervan). 

• Klik op Zoeken  

• Vink in de lijst de gewenste gebruiker aan. 

• Klik op Selecteren , en daarna op Sluiten  

 

 

Afbeelding 11: gebruikersgegevens 

• Klik op het icoon  om de gebruikersgegevens van een gebruiker te bekijken 
(Afbeelding 9). 

• Klik op het kruis onderaan het venster om het venster te sluiten. 
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Afbeelding 12: overige opties 

“Verhuur mogelijk”: deze optie is van toepassing op dossiers waarbij verhuur of 
leasing van materiaal mogelijk is (bv. Kopieerapparaten).  
Als je ‘Ja’ kiest, kan je een bestand opladen. Dit bestand zal typisch een Excel-
bestand zijn dat alle benodigde coëfficiënten en formules bevat om de maandelijkse 
afbetalingen en de totale prijs te berekenen. Aankopers zullen dit bestand kunnen 
downloaden, invullen en toevoegen aan een bestelbon. 
 
“Toegankelijk voor anonieme gebruikers”: hier kan je beslissen of het dossier 
toegankelijk mag zijn voor anonieme, dit wil zeggen niet geregistreerde, gebruikers.  
Indien je dit toelaat, zullen niet geregistreerde gebruikers de inhoud van de catalogi 
kunnen raadplegen. Zij zullen echter nooit prijsinformatie te zien krijgen, noch 
kunnen zij een winkelmandje maken of een aanvraag indienen. 
 
 “Niet-gestructureerde catalogi toegelaten”: hier kan je beslissen of de 
dienstverlener een niet gestructureerde catalogus kan opladen, d.w.z. catalogi 
onder de vorm van PDF-, Word-, Excel-,… bestanden. 
Dit kan nuttig zijn voor contracten waarvoor de goederen/diensten niet echt in de 
vorm van een lijst van artikelen kunnen aangeboden worden. 

 Je moet ook bij de leverancier(s) die je met het dossier associeert, aangeven 
of ze niet gestructureerde catalogi mogen opladen. 

 

 

Afbeelding 13: configuratie opslaan 

• Als het tabblad Configuratie  volledig is ingevuld, klik dan op Opslaan  om de 

gegevens op te slaan. 
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3.2.2 Aanvullende informatie toevoegen 

Op dit tabblad kan de dossierbeheerder aanvullende informatie ingeven waarvan hij denkt dat die nuttig zou kunnen zijn voor aankopers die gebruik willen 
maken van het contract. Dit kan onder de vorm van tekst en/of bestanden. 
 

 

Afbeelding 14: aanvullende informatie 

 

 

Afbeelding 15: een link weergeven 

• Open het tabblad Aanvullende informatie  

• Klik op Informatie om deze sectie te openen 

• Geef onder “Onderwerp” een titel in die weergeeft over welke informatie het 
gaat. 
 Deze titel zal de titel “Informatie” vervangen 

• Geef onder “Beschrijving” een meer uitvoerige omschrijving van de informatie 
die in het bestand te vinden is. 

• Kies of je een document zal opladen, of enkel een link naar het document wil 
opgeven. 
 Indien je een document wilt opladen, klik dan op Bladeren, en selecteer het 

document. 

• Klik op de  +  naast de titel van een sectie, om een nieuwe sectie (nieuw 
document) toe te voegen 

• Klik op de  -  naast de titel van een sectie om die sectie (document) te 

verwijderen 

• Klik op Opslaan  om de wijzigingen op te slaan 
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3.2.3 Ondernemingen associëren 

Geef voor het dossier de volgende gegevens in 

• Associeer de onderneming aan wie het contract gegund werd. Zoek de onderneming in de lijst van reeds geregistreerd ondernemingen, of registreer ze 
indien de onderneming nog niet beschikbaar is in e-Catalogue. 

Indien geen onderneming wordt geassocieerd, zal het dossier niet gepubliceerd worden, maar de status “In afwachting van publicatie” krijgen. 

• Associeer optioneel één of meerdere accounts van gebruikers van de geselecteerde onderneming 
 Elke gebruiker van de onderneming die toegang moet hebben tot een dossier op e-Catalogue, moet geregistreerd zijn op het e-Procurement platform 

en geassocieerd worden met het dossier! Eenmaal geassocieerd met het dossier hebben deze gebruikers toegang tot het dossier met hun eigen 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

3.2.3.1 Een onderneming registreren 

Vooraleer een onderneming te registreren, controleer steeds eerst of de onderneming die je wilt gebruiken al niet geregistreerd is! 

 

 

Afbeelding 16: menu ondernemingsbeheer 

• Klik in het linkermenu op de optie Beheer leveranciers 
 De lijst met reeds geregistreerde ondernemingen wordt geopend 

• Klik op de naam van een onderneming om de details van de onderneming te 
bekijken. 

• Klik op Leverancier registreren om een nieuwe onderneming te registreren. 
 Een registratieformulier wordt geopend. 

• Vul de gegevens van de onderneming en de contactpersoon in. 

• Klik op Opslaan  om de gegevens op te slaan. 
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3.2.3.2 Een onderneming associëren 

 

Afbeelding 17: onderneming toevoegen 

 

Afbeelding 18: geregistreerde ondernemingen 

• Ga terug naar het dossier via de optie Dossiers in het hoofdmenu. 

• Open het tabblad Leveranciers  

• Klik op Organisatie om deze sectie open te klappen. 

• Klik op het icoontje  om de lijst te openen met reeds geregistreerde 
ondernemingen. 

• Vink de gewenste onderneming aan. 

• Klik op Selecteer  om de onderneming te selecteren en het venster te sluiten. 

• Duid aan of de onderneming niet-gestructureerde catalogi mag opladen of niet. 
 
Extra functies: 
 

• Klik op  om de details van de onderneming te bekijken. 

• Klik op Registreren  om een nieuwe onderneming te registreren. 

• Klik op de  +  naast een ondernemingsnaam om een onderneming toe te 
voegen. 

• Klik op de  -  naast een ondernemingsnaam om die onderneming te 

verwijderen. 

 



 

HANDLEIDING E-CATALOGUE 20  

3.2.3.3 Gebruikers associëren 

 

Afbeelding 19: gebruiker toevoegen 

 

 

Afbeelding 20: geregistreerde gebruikers zoeken 

Na het associëren van de onderneming, moet minstens één gebruiker geassocieerd 
worden aan de onderneming. Slechts de gebruikers die op deze manier aan het 
dossier gekoppeld worden zullen toegang hebben tot het dossier.  

Gebruikers moeten geregistreerd zijn via het Gebruikersbeheer. 

 

• Klik onder Gebruikersgegevens op het icoontje  om de lijst te openen met 
geregistreerde gebruikers. 

• Vink de gewenste gebruiker aan. 

• Klik op Selecteer  om de gebruiker te selecteren en het venster te sluiten. 

• Onder “Commentaar” kan bijvoorbeeld ingegeven worden wat de functie is van 
deze persoon in relatie tot het gebruik van e-Catalogue. 

• Geef aan of deze persoon notificaties wil ontvangen van e-Catalogue per e-mail 
(omtrent dossiers, catalogi, bestelbonnen). 

• Klik op Opslaan  om de gegevens te op te slaan. 

 
Extra functies: 
 

• Klik op  om de details van een gebruiker te bekijken. 

• Klik op de  +  om een gebruiker aan de onderneming toe te voegen. 

• Klik op de  -  om een gebruiker te verwijderen uit de onderneming  

 



 

HANDLEIDING E-CATALOGUE 21  

3.2.4 Organisaties associëren 

Standaard is een dossier (en de bijbehorende catalogi) enkel toegankelijk voor de organisatie die eigenaar is van het dossier (dat is de organisatie waartoe 
de gebruiker behoort die het dossier gecreëerd heeft). 
Het is echter mogelijk om het dossier ook open te stellen voor andere organisaties, zodat ook zij bestellingen kunnen plaatsen op de bijhorende catalogi. 

3.2.4.1 Een organisatie associëren 

 

Afbeelding 21: organisaties toevoegen 

• Open het tabblad Organisaties  

• Klik op Deelnemende organisaties  om deze sectie open te klappen. 

• Klik op Organisatie toevoegen om de zoekmotor voor geregistreerde 

organisaties te openen 
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Afbeelding 22: boomstructuur van organisaties 

Indien er reeds organisaties geassocieerd zijn met het dossier, zullen deze in de 
rechterkolom getoond worden. 

• Zoek de gewenste organisaties in de boomstructuur. 
Of 

• Geef een sleutelwoord in het tekstveld, en klik op  
 Indien er méér dan één resultaat is, gebruik dan de pijltjes onder het 

tekstveld om te navigeren door de resultaten. 

• Klik in de boomstructuur op een gewenste organisatie, en voeg ze toe aan de 
selectie in de rechterkolom door op één van de volgende knoppen te klikken: 

○ : voeg enkel de geselecteerde organisatie toe 

○ : voeg de geselecteerde organisatie en zijn directe 
suborganisaties (1 niveau dieper) toe. 

○ : voeg de geselecteerde organisatie en al zijn suborganisaties 
toe, ongeacht het aantal niveau’s. 

• Klik op Selecteren  om de organisaties die nu in de rechterkolom staan toe te 

voegen aan het dossier. 

De lijst die je op deze manier aanmaakt, kan je opslaan en hergebruiken in nieuwe 
dossiers. Zie hoofdstuk 4 
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3.3 Het dossier activeren en publiceren 

 

Afbeelding 23: een organisatielijst aanmaken 

Wanneer het dossier volledig geconfigureerd is, zal je het moeten activeren. 

• Klik op Dossier activeren  

 Als de startdatum van het dossier nog niet bereikt is, krijgt het dossier de 
status ‘Actief’.  

Zolang het dossier niet geactiveerd is, zal de onderneming die geassocieerd is met 
het dossier zijn catalogus niet kunnen opladen! 

Een dossier in de stratus ‘Actief’ zal automatisch gepubliceerd worden als voldaan is 
aan de volgende twee voorwaarden: 

• Er is minstens één onderneming geassocieerd met het dossier (zie hoofdstuk 
3.2.3 “Ondernemingen associëren”) 

• De startdatum van het dossier is bereikt 

Als een dossier nog niet kan gepubliceerd worden, krijgt het de status “In afwachting 

van publicatie”  
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4 Organisatielijsten  
4.1 Een nieuwe organisatielijst aanmaken 

4.1.1 Een nieuwe organisatielijst aanmaken vanuit een dossier 

 

 

Afbeelding 24: opslaan als nieuwe organisatielijst 

 

Afbeelding 25: een organisatielijst aanmaken 

Je hebt net een nieuw dossier aangemaakt 
 

• Voeg organisaties handmatig toe (zie hoofdstuk 3.2.4) 

• Klik op Opslaan als nieuwe organisatielijst  

• Geef een naam en een beschrijving voor de lijst. 

• Klik op Opslaan  om de lijst op te slaan. 

• Bevestig of je deze nieuwe lijst meteen met het dossier wilt associëren 
 Dit zal de organisaties die je hiervoor handmatig hebt toegevoegd vervangen 

door de nieuw aangemaakte lijst. 

 Voordeel: als je de lijst later wijzigt, wordt die in het dossier automatisch 
geüpdatet. 
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4.1.2 Een nieuwe organisatielijst aanmaken  

4.1.2.1 Een nieuwe lijst aanmaken 

 

Afbeelding 26: Organisatielijsten 

 

Afbeelding 27: een organisatielijst aanmaken 

 

Afbeelding 28: een organisatielijst bewerken 

• Kies de optie “Dossiers” in het Hoofdmenu 

• Open het tabblad Organisatielijsten  

• Klik op “Nieuwe organisatielijst” 

• Geef een naam en een beschrijving voor de lijst. 

• Klik op Opslaan  om de lijst op te slaan. 
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4.1.2.2 Organisaties toevoegen aan de lijst 

 

Afbeelding 29: bommstructuur organisaties 

• Klik op “Organisatie toevoegen” om organisaties toe te voegen aan de nieuwe 
lijst  

• Zoek de gewenste organisaties in de boomstructuur. 
Of 

• Geef een sleutelwoord in het tekstveld, en klik op  
 Indien er méér dan één resultaat is, gebruik dan de pijltjes onder het 

tekstveld om te navigeren door de resultaten. 

○ Klik in de boomstructuur op een gewenste organisatie, en voeg ze toe aan 
de selectie in de rechterkolom door op één van de volgende knoppen te 
klikken: 

○ : voeg enkel de geselecteerde organisatie toe 

○ : voeg de geselecteerde organisatie en zijn directe 
suborganisaties (1 niveau dieper) toe. 

○ : voeg de geselecteerde organisatie en al zijn suborganisaties 
toe, ongeacht het aantal niveau’s. 

• Klik op Selecteren  om de organisaties die nu in de rechterkolom staan toe te 

voegen aan de organisatielijst. 
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4.2 Een organisatielijst bewerken 

 

Afbeelding 30: Organisatielijst bewerken 

Elke wijziging aan een organisatielijst wordt meteen toegepast op alle dossiers 
waarmee deze lijst geassocieerd is. 

• Kies de optie “Dossiers” in het Hoofdmenu 

• Open het tabblad Organisatielijsten  

• Klik op de naam van de organisatielijst die je wilt bewerken 
 

De naam en beschrijving van een organisatielijst wijzigen 
 
• Wijzig de naam en/of beschrijving. Doe dit in alle talen 

• Klik op Opslaan  

Om een organisatie op te zoeken in de lijst 

• Geef een naam (of een deel ervan) in het veld “Zoeken naar” 

• Klik op het icoon  om het zoeken te starten 

• Klik op de pijltjes  en  om te navigeren tussen de gevonden resultaten 
 
Om een organisatie te verwijderen 
 

• Selecteer de organisatie(s) die je wilt verwijderen. 

• Klik op Verwijderen  

 
Om organisaties toe te voegen aan de lijst 
 

• Zie punt 4.1.2.2 “Organisaties toevoegen aan de lijst” 



 

HANDLEIDING E-CATALOGUE 28  

5 Een dossier beheren 
5.1 Overzicht 

De onderstaande tabel geeft weer welke acties mogelijk zijn op een dossier, afhankelijk van zijn status. 
 

Actie Status 
       

In voorbereiding In afwachting van 
publicatie 

Gepubliceerd Gedeactiveerd Verstreken Afgesloten Gearchiveerd 

Verwijderen  
      

Activeren        

Verlengen     *   

Deactiveren        

Reactiveren        

Afsluiten        

Archiveren        

 
* Gedurende een beperkte periode na de einddatum van het dossier. 
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5.2 Een dossier verwijderen 

 

Afbeelding 31: acties voor een dossier in voorbereiding 

• Klik op Verwijderen  om het dossier te verwijderen. 

 

5.3 Een dossier deactiveren 

 

Afbeelding 32: acties voor gepubliceerd dossier 

 

Afbeelding 33: dossier deactiveren 

 

• Klik op Deactiveren  om het dossier te deactiveren. 

• Selecteer ‘Nu’ om het dossier meteen te deactiveren, of geef een datum in de 
toekomst. Als die datum bereikt wordt zal het dossier automatisch gedeactiveerd 
worden. 

• Geef een motivatie voor het deactiveren. 

• Klik op Opslaan  om de gegevens op te slaan. 

 Een gedeactiveerd dossier is wel nog zichtbaar voor Dossierbeheerders, Aankopers 
en Ondernemingen, maar er kunnen geen bestellingen geplaatst worden op de 
bijbehorende catalogi. 

 Aanvragers kunnen de bijhorende catalogi niet meer raadplegen, en artikelen van 
de catalogi kunnen niet gevonden worden via de zoekmotor. 
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5.4 Een dossier reactiveren 

 

Afbeelding 34: acties voor een gedeactiveerd dossier 

 

 

Afbeelding 35: dossier deactiveren 

• Klik op Reactiveren  om het dossier te reactiveren. 

• Selecteer ‘Nu’ om het dossier meteen te deactiveren, of geef een datum in de 
toekomst. Als die datum bereikt wordt zal het dossier automatisch gedeactiveerd 
worden. 

• Geef een motivatie voor het deactiveren. 

• Klik op Opslaan  om de gegevens op te slaan. 

 

5.5 Een dossier verlengen 

 

Afbeelding 36: een dossier verlengen 

• Klik op Verlengen  om de einddatum van het dossier aan te passen (Afbeelding 32). 

• Geef een nieuwe einddatum. 

• Geef een commentaar voor het verlengen van het dossier. 

• Klik op Opslaan  om de gegevens op te slaan. 

 Controleer ook de einddatum van de aan het dossier gekoppelde catalogi ! 
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5.6 Een dossier afsluiten 

 

Afbeelding 37: een dossier afsluiten 

Als de einddatum van een dossier bereikt is, wordt het dossier automatisch 
afgesloten. Het krijgt dan de status ‘Verstreken’. Het is echter ook mogelijk een 
dossier manueel vóór de einddatum af te sluiten. 

• Klik op Afsluiten  (Afbeelding 32) 

• Selecteer ‘Nu’ om het dossier meteen af te sluiten, of geef een datum in de 
toekomst. Als die datum bereikt wordt zal het dossier automatisch afgesloten 
worden. 

• Geef een motivatie voor het afsluiten. 

• Klik op Opslaan  om de gegevens op te slaan. 

 

5.7 Een dossier archiveren 

 

Afbeelding 38: acties voor een afgesloten dossier 

 

 

Afbeelding 39: een dossier archiveren 

Standaard ligt de archiveringsdatum van een dossier 2 maand na de datum waarop 
het dossier werd afgesloten. Het is echter ook mogelijk om de archiveringsdatum 
manueel in te geven. 

• Klik op Archiveren  

• Selecteer ‘Nu’ om het dossier meteen te deactiveren, of geef een datum in de 
toekomst. Als die datum bereikt wordt zal het dossier automatisch gearchiveerd 
worden. 

• Klik op Opslaan  om de gegevens op te slaan. 
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DEEL 3: CATALOGUSBEHEER 
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6 Gestructureerde catalogi 
6.1 Een catalogus controleren en goedkeuren 

6.1.1 Open de catalogus 

 

Afbeelding 40: Catalogusversies 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers  

• Klik op het contractnummer van het dossier waarvan je de catalogus wenst te 
controleren 

• Open het tabblad Catalogi  

• Klik op de naam van de catalogus die je wenst te controleren 

6.1.2 Start- en einddatum wijzigen 

 

 

Afbeelding 41: Datum wijzigen 

 

• Als aanbestedende overheid kan je de voorgestelde start- en einddatum van een 
catalogusversie wijzigen. 

• Klik op het icoontje  naast de start- of einddatum om die te wijzigen. 
 Een nieuw venster “Tijdstip selecteren” wordt geopend. 

• Klik op het datumveld om de kalender te openen. 

• Selecteer een nieuwe datum. 
 Dit moet een datum in de toekomst zijn. 

• Klik op Opslaan  

 Je keert terug naar de pagina “Catalogusversies” 
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6.1.3 De artikellijst 

 

Afbeelding 42: Artikellijst 

• Klik op het versienummer van de versie die je wenst te controleren. 
 Je komt nu op de lijst van artikelen van deze versie van de catalogus 

• De lijst van artikelen is verdeeld in 3 secties: 

• Artikelen van deze versie:  
bevat de artikelen die aanwezig zijn in deze versie van de catalogus. In de 
“Status” kolom wordt de status van een artikel weergeven ten opzichte van de 
vorige versie.  

 dit zijn nieuwe artikelen in deze versie 

 deze artikelen werden gewijzigd t.o.v. vorige versie 

 deze artikelen werden niet gewijzigd t.o.v. vorige versie 
○ Kies uit het keuzelijstje “Bekijk artikelen” een optie om de artikelen te 

filteren op “nieuw”, “gewijzigd” of “niet gewijzigd”. 
○ Kies uit de keuzelijst “Toon xx items per pagina” hoeveel artikelen op één 

pagina moeten getoond worden. 

• Toe te voegen artikelen: 
In deze sectie kan je aangeven welke artikelen ontbreken in de catalogus. 

• Verwijderde artikelen: 
In deze sectie staan artikelen die in de laatste goedgekeurde versie van de 
catalogus beschikbaar waren, maar niet meer in deze versie. 
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6.1.4 Artikelen vergelijken 

6.1.4.1 Vergelijken tussen de huidige versie en de nieuwe versie 

 

Afbeelding 43 : Artikelen vergelijken 

 

Afbeelding 44 : Gewijzigde artikelen vergelijken 

 
 

 
Wanneer een nieuwe versie van een catalogus werd ingediend, kan je de gewijzigde 
artikelen controleren door de huidige versie te vergelijken met de ingediende versie. 
 
1. Geselecteerde artikelen vergelijken 

Met deze optie kan je een selectie van gewijzigde artikelen doorlopen 

• Filter vooraf eventueel de lijst van artikelen om enkel de gewijzigde artikelen te 
tonen (zie punt 6.1.3) 

• Selecteer de artikelen waarvan u de wijzigingen wilt controleren 

• Klik op de knop “Bekijk wijzigingen”  

• Selecteer de optie « Geselecteerde artikelen vergelijken” 
 
2. Gewijzigde artikelen vergelijken 

Met deze optie doorloop je alle gewijzigde artikelen 

• Klik op de knop “Bekijk wijzigingen”  

• Selecteer de optie « Gewijzigde artikelen vergelijken” 
 

 Een nieuwe pagina “Artikelen vergelijken” wordt geopend 

 De gegevens van de momenteel gepubliceerde versie (rechter kolom) worden 
vergeleken met de gegevens van de ingediende versie (linker kolom) 

 Alle verschillen worden in het geel gemarkeerd 
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Afbeelding 45 : Vergelijking van de versies van een artikel 

• Klik op 

○  om het artikel goed te keuren 

○  om het artikel te verwerpen 

○  om aan te geven dat het artikel moet gewijzigd worden 

○  om een commentaar toe te voegen aan het artikel 

○ Volgende  om naar het volgende artikel te gaan 

○ Voorgaande  om terug te keren naar het vorige artikel 

○ Terug  om terug te keren naar de lijst van artikelen 
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6.1.4.2 Verschillende artikelen vergelijken 

 

Afbeelding 46 : Vergelijken 

 

Afbeelding 47 : Vergelijking 

• Vink twee tot vier artikelen aan 

• Klik op Vergelijken  

 Een nieuw venster wordt geopend waarin de details van de geselecteerde 
artikelen naast elkaar getoond worden 

 De verschillen worden gemarkeerd in het geel 

• Sluit het venster om terug te keren naar de lijst van artikelen 
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6.1.5 Artikelen goedkeuren 

6.1.5.1 Via de actieknoppen 

 

Afbeelding 48: Actieknoppen 

• Naast elk artikel staan in de kolom “Actie” 3 actieknoppen: 

 Keur het betreffende artikel goed.  

 Keur het desbetreffende artikel af, d.w.z. dit is een artikel dat niet in de 
catalogus mag zitten. 

 Het desbetreffende artikel bevat één of meerdere foute gegevens. 

• Klik op één van de actieknoppen 
 Het artikel krijgt een voorlopige status 

 (in voorbereiding)   goed te keuren 

 (in voorbereiding)   te verwerpen 

 (in voorbereiding)   te wijzigen 

 Deze status wordt onmiddellijk opgeslagen. Je kan de catalogus zonder 
problemen verlaten om op een later tijdstip voort te doen, zonder de al 
ingegeven statussen te verliezen. 

• Je kan de status van een artikel nog wijzigen door opnieuw op één van de 
actieknoppen te klikken. 

• Klik op het icoontje  om een commentaar toe te voegen aan het artikel. 
Als je alle artikelen gecontroleerd hebt, zal je je acties moeten bevestigen. Dan pas 
worden de toegekende statussen definitief. 
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6.1.5.2 Via de artikeldetails 

 

Afbeelding 49: Artikelgegevens 

• Klik in de artikellijst op het artikelnummer van  het artikel dat je wilt 
controleren 
 Je komt op de pagina met artikelgegevens 

• Kijk de artikelgegevens na 

• Klik op Goedkeuren  om het artikel goed te keuren 

• Klik op Verwerpen  om het artikel te verwerpen 

• Klik op Wijzigen  om aan te geven dat het artikel foute gegevens bevat 

 De artikelen krijgen dezelfde voorlopige statussen als beschreven in punt 
6.1.5.1 “Via de actieknoppen”. 

  

• Klik op Commentaar toevoegen  om commentaar toe te voegen 

• Klik op Volgende  om naar het volgende artikel te gaan 

• Klik op Voorgaande  om naar het vorige artikel te gaan 

• Klik op Terug  of op de link Terug naar de lijst met artikelen om terug te 

keren naar de artikellijst. 
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6.1.5.3 Meerdere artikelen tegelijk goedkeuren 

 

Afbeelding 50: Artikelen selecteren 

 

 

Afbeelding 51: toepassen op geselecteerde artikelen of alle artikelen 

 

• Deze functionaliteit geeft je de mogelijkheid om ofwel alle artikelen van de 
catalogus tegelijk goed te keuren (of te verwerpen), ofwel om een aantal 
geselecteerde artikelen. 
 Als je slechts enkele geselecteerde artikelen wilt goedkeuren, vink dan in de 

meest rechtse kolom de artikelen aan die je wilt goed- of afkeuren. 

 Artikelen selecteren kan slechts op de huidige pagina. Het is niet mogelijk 
artikelen te selecteren die op verschillende pagina’s staan. 

 Vink het vakje in de kolomhoofding aan om alle artikelen van de huidige 
pagina te selecteren 

• Klik op  om de geselecteerde artikelen goed te keuren 

• Klik op  om de geselecteerde artikelen  te verwerpen 

• Klik op  om aan te geven dat de geselecteerde artikelen foute gegevens 
bevatten. 
 De artikelen krijgen dezelfde voorlopige statussen als beschreven in punt 

6.1.5.1 “Via de actieknoppen”. 

• Klik op  om commentaar toe te voegen aan de geselecteerde artikelen. 
 Bij elk van deze knoppen opent een kleine menu, die je de keus geeft om de 

actie uit te voeren op de geselecteerde artikelen, of op alle artikelen van de 
catalogus. 

• Klik op de actie die je wenst uit te voeren (geselecteerde of alle artikelen) 
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6.1.6 Artikelen toevoegen 

 

Afbeelding 52: Artikelen toevoegen 

 

Afbeelding 53: Artikelen toevoegen 

• Indien de onderneming één of meerdere artikelen vergeten is in de catalogus, 

kan je dit aangeven door ze toe te voegen aan de sectie Toe te voegen 
artikelen 

• Klik op Artikel toevoegen 
• Vul de gevraagde gegevens is van het ontbrekende artikel 

• Klik op Opslaan  

 Dit artikel wordt niet automatisch toegevoegd aan de catalogus. Aan de 
hand van de door jou ingegeven gegevens zal de onderneming deze artikelen 
moeten toevoegen aan zijn catalogus, en een nieuwe versie opladen en 
indienen ter goedkeuring. 
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6.1.7 Acties bevestigen 

 

Afbeelding 54: Acties bevestigen 

• Om de ‘voorlopige’ status van de artikelen om te zetten naar een ‘definitieve’ 
status, moet je je acties bevestigen. 

• Klik op de knop Acties bevestigen  

 De artikelen krijgen een definitieve status 

 goed te keuren    goedgekeurd 

 te verwerpen    verworpen 

 te wijzigen     wijzigen 

 Eens de acties bevestigd zijn, is het niet meer mogelijk de status van een 
artikel nog te wijzigen! 
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6.2 Een catalogus publiceren 

6.2.1 Volledige publicatie van een catalogusversie 

Wanneer je de acties voor het goed- of afkeuren van artikelen bevestigd hebt, zal de catalogusversie een nieuwe status krijgen. Deze hangt af van hoeveel 
artikelen werden goed- of afgekeurd, en van de startdatum van de catalogusversie. 
 

Status artikelen Startdatum bereikt? Status catalogusversie 

Alle artikelen hebben de status “Verworpen”. Ja / Nee : de catalogusversie krijgt de status “Verworpen”.  
Er kan niet besteld worden op deze versie, de laatst goedgekeurde en 
gepubliceerde versie blijft geldig. 

Alle artikelen hebben één van de statussen 
“Goedgekeurd”, “Verworpen” of “Wijzigen”. 

Nee : de catalogusversie krijgt de status “Goedgekeurd”.  
Er kan nog niet besteld worden op deze versie.  
Wanneer de startdatum van de catalogusversie bereikt wordt, wordt de 
catalogus automatisch gepubliceerd (zie hieronder). 

Alle artikelen hebben één van de statussen 
“Goedgekeurd”, “Verworpen” of “Wijzigen”. 

Ja : de catalogusversie krijgt de status “Gepubliceerd” 
Er kan besteld worden op deze versie. De vorige gepubliceerde versie wordt 
afgesloten. 
Enkel de artikelen met status “Goedgekeurd” kunnen besteld worden. De 
andere artikelen kunnen niet besteld worden (ook niet op de vorige versie) 
tot ze goedgekeurd werden. 

Er zijn nog artikelen met de status “In 
voorbereiding”, d.w.z. zij werden nog niet goed- 
of afgekeurd. 

Ja / Nee : de catalogus blijft in status “Ingediend ter goedkeuring”. 
Er kan nog niet besteld worden op deze versie. 
De onderneming zal een nieuwe (aangepaste) versie moeten opladen. 
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6.2.2 Gedeeltelijke publicatie van een catalogusversie 

 

Afbeelding 55: Catalogusversie gedeeltelijk gepubliceerd 

• Zelfs wanneer er nog artikelen met de status “In voorbereiding” zijn, is het toch 
mogelijk om de reeds goedgekeurde artikelen te publiceren zodat ze besteld 
kunnen worden. 

• Nadat je een aantal artikelen hebt goed- of afgekeurd, en de acties bevestigd 

hebt, klik op Gedeeltelijk publiceren . 

• Als de startdatum van de catalogusversie nog niet bereikt is,  

• krijgt de catalogusversie de status “Gedeeltelijk goedgekeurd” ; 

• kan er nog niet besteld worden op de nieuwe versie. 
 Wanneer de startdatum bereikt wordt, wordt de catalogusversie 

automatisch gepubliceerd (zie hieronder). 

• Als de startdatum van de catalogusversie wel al bereikt is, 

• krijgt de catalogus versie de status “Gedeeltelijk gepubliceerd” ; 

• kunnen de goedgekeurde artikelen al besteld worden; 

• wordt de oude versie afgesloten. 
 Enkel goedgekeurde artikelen kunnen besteld worden, de andere artikelen 

zijn voorlopig niet beschikbaar (ook niet via de vorige versie). 

• Dit proces kan in een aantal stappen herhaald worden, tot alle artikelen zijn 
goedgekeurd. 
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6.3 Catalogi beheren 

6.3.1 Een catalogus of artikelen (de)activeren 

Een catalogus kan tijdelijk gedeactiveerd worden, waardoor de catalogus niet meer zichtbaar zal zijn voor de aankopers, en artikelen van de catalogus 
kunnen niet gevonden worden via de zoekmotor.  
Het is ook mogelijk individuele artikelen te deactiveren, zodat de catalogus wel beschikbaar blijft, maar de gedeactiveerde artikelen niet meer kunnen 
besteld worden. 
Gedeactiveerde catalogi en artikelen kunnen op elk moment terug gereactiveerd worden. Vanaf dan zal de catalogus terug normaal zichtbaar zijn, en 
kunnen de artikelen opnieuw besteld worden. 

6.3.1.1 Een catalogus deactiveren 

 

Afbeelding 56: Catalogusversies 

 

Afbeelding 57: Catalogus deactiveren 

 

Afbeelding 58: Status catalogus 

• Open de catalogus die je wenst te deactiveren 

• Klik op de link Catalogus deactiveren 

• Geef aan of je de catalogus meteen wilt deactiveren, of op een datum in de 
toekomst 

• Selecteer in het tweede geval een datum 

• Geef een commentaar bestemd voor de aankopers 

• Geef een commentaar bestemd voor de leverancier van de catalogus 

• Klik op Opslaan  

 Op de aangegeven datum zal de catalogus gedeactiveerd worden 
 De status van de catalogus verandert naar “Gedeactiveerd” 
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6.3.1.2 Een catalogus reactiveren 

 

Afbeelding 59: Catalogusversies 

 

Afbeelding 60: Catalogus reactiveren 

 
Afbeelding 61: Status catalogus 

• Open de catalogus die je wenst te reactiveren 

• Klik op de link Catalogus reactiveren 

• Geef aan of je de catalogus meteen wilt reactiveren, of op een datum in de 
toekomst 

• Selecteer in het tweede geval een datum 

• Geef een commentaar bestemd voor de aankopers 

• Geef een commentaar bestemd voor de leverancier van de catalogus 

• Klik op Opslaan  

 Op de aangegeven datum zal de catalogus gereactiveerd worden 
 De status van de catalogus verandert naar “Beschikbaar” 
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6.3.1.3 Artikelen deactiveren 

 

Afbeelding 62: Artikelen selecteren 

 

Afbeelding 63: Tijdstip bepalen 

 

Afbeelding 64: Status artikel 

• Open de catalogus waaruit je artikelen wenst te deactiveren 

• Klik op de versie waarin je artikelen wilt deactiveren 

• Selecteer één of meerdere artikelen op de actieve pagina die je wenst te 
deactiveren. 

• Klik op  

• Geef aan of je de artikelen meteen wilt deactiveren, of op een datum in de 
toekomst 

• Selecteer in het tweede geval een datum 

• Geef een commentaar bestemd voor de aankopers en leveranciers. 

• Klik op Opslaan  

 Op de aangegeven datum zullen de artikelen gedeactiveerd worden 
 De status van de artikelen verandert naar “Gedeactiveerd” 
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6.3.1.4 Artikelen reactiveren 

 

Afbeelding 65: Artikelen selecteren 

 

Afbeelding 66: Tijdstip bepalen 

• Open de catalogus waaruit je artikelen wenst te reactiveren 

• Klik op de versie waarin je artikelen wilt reactiveren 

• Selecteer één of meerdere artikelen op de actieve pagina die je wenst te 
reactiveren. 

• Klik op  

• Geef aan of je de artikelen meteen wilt reactiveren, of op een datum in de 
toekomst 

• Selecteer in het tweede geval een datum 

• Geef een commentaar bestemd voor de aankopers en leveranciers. 

• Klik op Opslaan  

 Op de aangegeven datum zullen de artikelen gereactiveerd worden 
 De artikelen krijgen hun oorspronkelijke status terug (“Goedgekeurd”, 

“Verworpen” of “Te wijzigen”). 
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6.3.2 De promotiecatalogus 

6.3.2.1 Inleiding 

e-Catalogue biedt de onderneming de mogelijkheid om artikelen uit zijn catalogus voor een bepaalde periode in promotie te zetten. Hiertoe zal hij een 
“promotiecatalogus” opladen, die de in promotie gestelde artikelen bevat met hun promotieprijs. 
Eenmaal de promotie goedgekeurd door de aanbestedende overheid, zal de eindgebruiker in e-Catalogue zien dat een artikel in promotie staat. 

 
 

 
 

Een promotiecatalogus: 

• is altijd gebonden aan een gepubliceerde versie van de basiscatalogus 

• moet net als een gewone catalogus door de leverancier worden opgeladen en ingediend ter goedkeuring 

• moet ook nagekeken en goedgekeurd worden door de aanbestedende overheid. 

• heeft zijn eigen start- en einddatum 
o op de startdatum wordt de promotieprijs geldig 
o op de einddatum vervalt de promotie en wordt automatisch terug de basisprijs geldig 

 



 

HANDLEIDING E-CATALOGUE 50  

6.3.2.2 De catalogus openen 

 
Afbeelding 67: Catalogusversies 

 
Afbeelding 68: artikelen in promotie 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers  

• Klik op het contractnummer van het dossier waarvan je de catalogus wenst te 
controleren 

• Open het tabblad Catalogi  

• Klik op de naam van de catalogus die je wenst te controleren 

• Klik op het versienummer van de catalogusversie die je wenst te controleren 
 Een promotieversie wordt gekenmerkt door een versienummer met 3 cijfers 

en een grijze achtergrond. 

 
Een promotiecatalogus bevat slechts een beperkte set gegevens: 

• Afbeelding, artikelnummer en naam van de artikelen 

• De basisprijs 

• De voorgestelde promotieprijs 
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6.3.2.3 De artikelen goedkeuren 

 

Afbeelding 69: artikelen in promotie 

• Naast elk artikel staan in de kolom “Actie” 2 actieknoppen: 

 Keur het betreffende artikel goed.  

 Keur het desbetreffende artikel af, d.w.z. dit is een artikel dat niet in de 
catalogus mag zitten. 

• Klik op één van de actieknoppen 
 Het artikel krijgt een voorlopige status 

 (in voorbereiding)   goed te keuren 

 (in voorbereiding)   te verwerpen 

 Deze status wordt onmiddellijk opgeslagen. Je kan de catalogus zonder 
problemen verlaten om op een later tijdstip voort te doen, zonder de al 
ingegeven statussen te verliezen. 

• Je kan de status van een artikel nog wijzigen door opnieuw op één van de 
actieknoppen te klikken. 

• Klik op het icoontje  om een commentaar toe te voegen aan het artikel. 
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6.3.2.4 De acties bevestigen 

 

Afbeelding 70: Acties bevestigen 

• Om de ‘voorlopige’ status van de artikelen om te zetten naar een ‘definitieve’ 
status, moet je je acties bevestigen. 

• Klik op de knop Acties bevestigen  

 De artikelen krijgen een definitieve status 

 goed te keuren    goedgekeurd 

 te verwerpen    verworpen 
 

 Eens de acties bevestigd zijn, is het niet meer mogelijk de status van een 
artikel nog te wijzigen! 
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6.3.3 Een prijsherziening doorvoeren 

6.3.3.1 Inleiding 

• e-Catalogue biedt de mogelijkheid om een prijsherziening door te voeren. Dat wil zeggen dat je de basisprijzen van een catalogus kan laten 
herberekenen op basis van een coëfficiënt (bvb. De uitkomst van een prijsherzieningsformule), zonder dat het nodig is een nieuwe versie van de 
catalogus op te laden. Daarbij geldt dat nieuwe prijs = basisprijs * coëfficiënt 

• Het is mogelijk om  

• voor verschillende artikelen verschillende coëfficiënten te gebruiken. 

• voor de prijsherziening een datum in de toekomst te definiëren waarop de catalogus met de nieuwe prijzen van kracht moet worden. 

• Het is mogelijk om per catalogus verschillende toekomstige prijsherzieningen te voorzien. 

6.3.3.2 De catalogus openen 

 
Afbeelding 71: Catalogusversies 

 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers  

• Klik op het contractnummer van het dossier waarin je een prijsherziening 
wenst door te voeren. 

• Open het tabblad Catalogi  

• Klik op de naam van de catalogus die je wenst te openen 

• Klik op het versienummer van de catalogusversie waarvoor je een 
prijsherziening wilt doorvoeren 
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6.3.3.3 Een prijsherziening aanmaken 

 

Afbeelding 72: artikelen voor prijsherziening selecteren 

 

Afbeelding 73: alle of geselecteerde 

 

Afbeelding 74: prijsherziening definiëren 

Deze functionaliteit laat toe om een prijsherziening door te voeren op  

• een selectie van artikelen op de huidige pagina 

• alle artikelen van de catalogus 

• een opgeslagen ‘collectie’ van verschillende artikelen uit de catalogus (zie 
punt 6.3.3.4 “Artikelcollecties”) 

• Selecteer de artikelen waarvoor je een prijsherziening wilt definiëren. 
  Het is niet mogelijk om artikelen op verschillende pagina’s te selecteren. 

• Klik op  en selecteer of je de prijsherziening wilt doorvoeren op alle 
artikelen, of enkel op de artikelen die op deze pagina geselecteerd zijn. 

• Geef de prijsherzieningscoëfficiënt  
 voorbeeld: bij een prijsstijging van 10% is deze coëfficiënt 1,10 

• Geef aan of je de prijsherziening nu wilt doorvoeren, of op een latere datum 

• Selecteer in het tweede geval een datum 

• Klik op Opslaan  

 De prijsherziening wordt opgeslagen en toegevoegd aan de lijst “Geplande 
prijsherzieningen”. 

 Je kan dit proces herhalen voor andere artikelen en met andere coëfficiënten 

 Op de aangegeven datum wordt een nieuwe versie van de catalogus 
gecreëerd, met de nieuw berekende prijzen. 
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6.3.3.4 Artikelcollecties 

6.3.3.4.1 Een artikelcollectie aanmaken 

 

Afbeelding 75: artikelen voor artikelcollectie selecteren 

 

Afbeelding 76: artikelcollectie aanmaken 

 

Het is ook mogelijk om een “artikelcollectie” aan te maken en op te slaan, waarop je 
dan prijsherzieningen kunt doorvoeren. 

• Selecteer op de huidige pagina de artikelen die je wilt toevoegen aan een 
collectie 

• Klik op  

• Geef een naam voor de collectie 

• Klik op Artikelcollectie aanmaken  

 Een nieuwe artikelcollectie wordt aangemaakt en toegevoegd aan de lijst 

 Klik op het aantal in de kolom “Artikelen” om een lijst te krijgen van artikelen 
in de collectie 

 

Aangezien het enkel mogelijk is om elementen te selecteren op de actieve pagina, 
zal je hierna de verschillende pagina’s van de catalogus moeten doorlopen, en per 
pagina de nodige artikelen selecteren en toevoegen aan de net aangemaakte 
artikelcollectie (zie punt 6.3.3.4.2 “Artikelen toevoegen aan een artikelcollectie”). 



 

HANDLEIDING E-CATALOGUE 56  

6.3.3.4.2 Artikelen toevoegen aan een artikelcollectie 

 

Afbeelding 77: artikelen toevoegen aan artikelcollectie 

Het is mogelijk om artikelen toe te voegen aan een bestaande artikelcollectie. 

• Selecteer op de huidige pagina de artikelen die je wilt toevoegen aan een 
collectie 

• Klik op  

• Klik op  naast de artikelcollectie waaraan je de geselecteerde artikelen wilt 
toevoegen. 

6.3.3.4.3 Een prijsherziening doorvoeren op een artikelcollectie 

 

Afbeelding 78: artikelcollectie aanmaken 

 

• Klik op  

• Klik op  naast de artikelcollectie waarop je de prijsherziening wilt 
doorvoeren 

• Geef de prijsherzieningscoëfficiënt 

• Geef aan op welk moment je de prijsherziening  wilt doorvoeren 

• Selecteer in het tweede geval een datum 

• Klik op Opslaan  

 De prijsherziening wordt toegevoegd aan de lijst “Geplande 
prijsherzieningen”. 

 Op de aangegeven datum wordt een nieuwe versie van de catalogus 
gecreëerd, met de nieuw berekende prijzen. 
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6.3.4 Een nieuwe gestructureerde catalogus opladen 

 

Afbeelding 79: Dossiers 

 

Afbeelding 80: Tabblad “Catalogi” 

 

Afbeelding 81: Catalogus opladen 

• Gebruik deze mogelijkheid om een nieuwe catalogus op te laden (en dus niet 
een nieuwe versie van een reeds eerder opgeladen catalogus). 

•  

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Klik op het contractnummer van het gewenste dossier om het te openen 

• Klik op de tab Catalogi   

• Klik op de link “Nieuwe catalogus toevoegen” 

• Klik op het vergrootglas  en selecteer de onderneming voor wie je de 
catalogus oplaadt 
 Je kan kiezen uit de leveranciers die reeds met het dossier geassocieerd zijn 

• Geef een naam voor de nieuwe catalogus 
 Doe dit minstens in de verplichte talen (aangeduid met een *) 

• Klik op bladeren  om het ZIP-bestand van de catalogus te zoeken. 

• Klik op Opslaan  

 Een boodschap geeft aan dat de catalogus met succes werd opgeladen. 

• Dien de catalogus in ter goedkeuring 
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6.3.5 Een nieuwe versie van een bestaande gestructureerde catalogus opladen 

 

Afbeelding 82: Dossiers 

 

Afbeelding 83: Catalogusversies 

 

Afbeelding 84: Catalogus opladen 

• Gebruik deze mogelijkheid om een nieuwe versie op te laden van een al 
opgeladen catalogus. 

•  

• Meld je aan op https://my.publicprocurement.be 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Klik op het contractnummer van het gewenste dossier om het te openen 

• Klik op de tab Catalogi   

• Klik op de naam van de catalogus waarvoor je een nieuwe versie wilt opladen, 
om de pagina met versies te openen. 

• Klik op de link “Nieuwe versie opladen” 

• Klik op bladeren  om het ZIP-bestand van de catalogus te zoeken. 

• Klik op Opslaan  

 Een boodschap geeft aan dat de catalogus met succes werd opgeladen. 

• Dien de nieuwe versie in ter goedkeuring 

https://my.publicprocurement.be/
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6.3.6 Een gestructureerde catalogus opslaan 

6.3.6.1 Een catalogus opslaan in XML-formaat 

 

Afbeelding 85: Catalogusversies 

 

Afbeelding 86: Formaat kiezen 

• Open de catalogus die je wenst te downloaden 

• Klik naast de versie die je wilt downloaden op het icoon  
 Je kunt alle beschikbare versies van een catalogus downloaden, ook de 

versies die de status “Afgesloten” hebben. 

 Het is NIET mogelijk om promotiecatalogi te downloaden (te herkennen aan 
donkergrijze achtergrond en versienummer met 3 cijfers) 

• Selecteer “XML” in de lijst “Documentformaat” 
 Voor XML moet je geen taal kiezen. Het bestand dat je downloadt bevat alle 

informatie van de catalogus, in alle talen waarin de catalogus beschikbaar 
was. 

• Klik op Downloaden  

 Je zult nu een ZIP-bestand downloaden. Dit ZIP-bestand kan geopend worden 
in de Catalogue Editor, om daar dan eventueel wijzigingen aan te brengen in 
de catalogus. 
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6.3.6.2 Een catalogus opslaan in PDF-formaat 

 

Afbeelding 87: Catalogusversies 

 

Afbeelding 88: Formaat kiezen 

• Open de catalogus die je wenst te downloaden 

• Klik naast de versie die je wilt downloaden op het icoon  
 Je kunt alle beschikbare versies van een catalogus downloaden, ook de 

versies die de status “Afgesloten” hebben. 

 Het is NIET mogelijk om promotiecatalogi te downloaden (te herkennen aan 
donkergrijze achtergrond en versienummer met 3 cijfers) 

• Selecteer “PDF” in de lijst “Documentformaat” 

• Selecteer de taal waarin je de catalogus wilt downloaden. 

• Klik op Downloaden  
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6.3.6.3 Een catalogus opslaan in Excel-formaat 

 

Afbeelding 89: Catalogusversies 

 

Afbeelding 90: Selectie van artikelen 

• Open de catalogus die je wenst te downloaden 

• Klik naast de versie die je wilt downloaden op het icoon  

• STAP 1: selectie van de artikelen 

• Selecteer de artikelen die je wenst te downloaden. Dit kan op 2 manieren: 

• Selecteer de artikelen door ze aan te vinken in de lijst van artikelen. Het is 
mogelijk om artikelen op verschillende pagina’s te selecteren. 

• Bepaal de selectie door gebruik te maken van de selectiecriteria bovenaan de 
lijst. 

• Het eerste criterium bepaalt of je artikelen wilt selecteren met de status 
“Nieuw”, “Gewijzigd” en/of “Niet gewijzigd”. 

• Het tweede criterium laat toe om een sleutelwoord op te geven, en een veld te 
selecteren waarin dit sleutelwoord moet gezocht worden. 

• Het derde criterium laat toe om artikelen te zoeken waarbij een bepaald 
numeriek veld kleiner is dan, groter is dan of gelijk is aan een opgegeven 
waarde. 

• Klik na het bepalen van de criteria op Selecteren  

 Deze methodes en criteria kunnen gecombineerd worden om tot een zo 
volledig mogelijk resultaat te komen. 

 Een selectie kan steeds uitgebreid of verkleind worden door telkens andere 
criteria op te geven en op Selecteren, respectievelijk “Deselecteren” te 
klikken. 

 

• Als de selectie van de artikelen klaar is, klik dan op Verdergaan , onderaan de 

pagina. 

• STAP 2: selectie van de gegevens 

• Selecteer nu de attributen (gegevens) die je wilt exporteren 

• Standaard attributen: de gegevens die standaard ter beschikking staan voor de 
artikelen. Zie de sectie “Standaard attributen” voor een lijst van beschikbare 
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Afbeelding 91: Verdergaan na selectie van artikelen 

 

Afbeelding 92: Selectie van gegevens (attributen) 

 

gegevens. 

• Additionele attributen: dit zijn gegevens die niet standaard beschikbaar zijn, 
maar die door de leverancier zijn toegevoegd aan de artikelen (bijvoorbeeld 
opties) 

• Geassocieerde artikelen: in e-Catalogue is het mogelijk om bepaalde artikelen te 
associëren als accessoire met een ander artikel, het “basisartikel”. Als deze optie 
aangevinkt is, zal niet enkel het basisartikel geëxporteerd worden, maar ook zijn 
accessoires, ook al waren die niet geselecteerd in de vorige stap! 

• Als alle te exporteren gegevens geselecteerd zijn, klik dan op XLS exporteren.  

• Sla het Excel-bestand op. 
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7 Niet-gestructureerde catalogi 
7.1 Een niet-gestructureerde catalogus controleren en goedkeuren 

7.1.1 Open de catalogus 

 

Afbeelding 93: Catalogusversies 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers  

• Klik op het contractnummer van het dossier waarvan je de catalogus wenst te 
controleren 

• Open het tabblad Catalogi  

• Klik op de naam van de catalogus die je wenst te controleren 

7.1.2 Start- en einddatum wijzigen 

 

 

Afbeelding 94: Datum wijzigen 

 

Als aanbestedende overheid kan je de voorgestelde start- en einddatum van een 
catalogusversie wijzigen. 

• Klik op het icoontje  naast de start- of einddatum om die te wijzigen. 
 Een nieuw venster “Tijdstip selecteren” wordt geopend. 

• Klik op het datumveld om de kalender te openen. 

• Selecteer een nieuwe datum. 
 Dit moet een datum in de toekomst zijn. 

• Klik op Opslaan  

 Je keert terug naar de pagina “Catalogusversies” 
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7.1.3 Documenten goedkeuren of verwerpen 

 

Afbeelding 95: Documentenlijst 

• Klik op het versienummer van de versie die je wenst te controleren. 
 Je komt nu op de lijst van documenten van deze versie van de catalogus 

• Klik op de ID van een document om het bestand te openen of op te slaan. 
 
Documenten goedkeuren 

• Selecteer de documenten die je wilt goedkeuren 

• Klik op Goedkeuren  

 De status van het document verandert naar “Goedgekeurd”  

 
Documenten verwerpen 

• Selecteer de documenten die je wilt verwerpen 

• Klik op Verwerpen  

 De status van het document verandert naar “Verworpen”  
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7.1.4 Commentaar toevoegen aan documenten 

 

Afbeelding 96: Documentenlijst 

 

Afbeelding 97: Commentaar toevoegen 

 

Commentaar toevoegen 

• Klik op het icoon  naast het document waarvoor je een commentaar wilt 
toevoegen 

• Geef je commentaar in 

• Klik op Opslaan  

 Het icoontje verandert naar  om aan te geven dat een commentaar werd 
toegevoegd. 

 
Commentaar toevoegen aan meerdere documenten 

• Selecteer de documenten waar je een commentaar wilt aan toevoegen. 

• Klik op Commentaar toevoegen  

• Geef je commentaar in 

• Klik op Opslaan  

 Het ingegeven commentaar wordt aan alle geselecteerde documenten 
toegevoegd 

 Bestaand commentaar wordt hierbij overschreven! 

 Het icoontje bij de geselecteerde documenten verandert naar  om aan te 
geven dat een commentaar werd toegevoegd. 
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7.1.5 Acties bevestigen en de catalogus publiceren 

 

Afbeelding 98: Documentenlijst 

Als je alle documenten hebt goedgekeurd of verworpen, dan moet je je acties 
bevestigen 

• Klik op Acties bevestigen   

 
Wanneer je de acties voor het goed- of afkeuren van documenten bevestigd hebt, 
zal de catalogusversie een nieuwe status krijgen. Deze hangt af van de goedkeuring 
van de documenten en van de startdatum van de catalogusversie. Zie onderstaande 
tabel voor meer informatie. 
 

Status documenten Startdatum bereikt? Status catalogusversie 

Minstens een document heeft 

de status “Verworpen” . 

Ja / Nee : de catalogusversie krijgt de status “In voorbereiding”.  
Er kan niet besteld worden op deze versie, de laatst goedgekeurde en gepubliceerde versie 
blijft geldig. De leverancier zal de nodige aanpassingen moeten doen en de catalogus opnieuw 
indienen ter goedkeuring. 

Alle documenten hebben de 

status “Goedgekeurd”  

Nee : de catalogusversie krijgt de status “Goedgekeurd”.  
Er kan nog niet besteld worden op deze versie.  
Wanneer de startdatum van de catalogusversie bereikt wordt, wordt zij automatisch 
gepubliceerd. 

Alle documenten hebben de 

status “Goedgekeurd”  

Ja : de catalogusversie krijgt de status “Gepubliceerd” 
Er kan besteld worden op deze versie. De vorige gepubliceerde versie wordt afgesloten. 
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7.2 Niet-gestructureerde catalogi beheren 

7.2.1 Een catalogus (de)activeren 

Een catalogus kan tijdelijk gedeactiveerd worden, waardoor de catalogus niet meer zichtbaar zal zijn voor de aankopers. 
Gedeactiveerde catalogi kunnen op elk moment terug gereactiveerd worden. Vanaf dan zal de catalogus terug normaal zichtbaar zijn. 

7.2.1.1 Een catalogus deactiveren 

 

Afbeelding 99: Catalogusversies 

 

Afbeelding 100: Catalogus deactiveren 

 

Afbeelding 101: Status catalogus 

• Open de catalogus die je wenst te deactiveren 

• Klik op de link Catalogus deactiveren 

• Geef aan of je de catalogus meteen wilt deactiveren, of op een datum in de 
toekomst 

• Selecteer in het tweede geval een datum 

• Geef een commentaar bestemd voor de aankopers 

• Geef een commentaar bestemd voor de leverancier van de catalogus 

• Klik op Opslaan  
 Op de aangegeven datum zal de catalogus gedeactiveerd worden 
 De status van de catalogus verandert naar “Gedeactiveerd” 



 

HANDLEIDING E-CATALOGUE 68  

7.2.1.2 Een catalogus reactiveren 

 

Afbeelding 102: Catalogusversies 

 

Afbeelding 103: Catalogus reactiveren 

 
Afbeelding 104: Status catalogus 

• Open de catalogus die je wenst te reactiveren 

• Klik op de link Catalogus reactiveren 

• Geef aan of je de catalogus meteen wilt reactiveren, of op een datum in de 
toekomst 

• Selecteer in het tweede geval een datum 

• Geef een commentaar bestemd voor de aankopers 

• Geef een commentaar bestemd voor de leverancier van de catalogus 

• Klik op Opslaan  

 Op de aangegeven datum zal de catalogus gereactiveerd worden 
 De status van de catalogus verandert naar “Beschikbaar” 
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7.2.2 Een nieuwe versie van een catalogus aanmaken 

Afhankelijk van de huidige status van een catalogusversie, zal een nieuwe versie aangemaakt worden wanneer er iets gewijzigd wordt aan de bestaande 
documenten, of wanneer nieuwe documenten toegevoegd worden. Zie onderstaande tabel voor meer informatie. 
 

Status catalogusversie Na wijziging van documenten 

In voorbereiding  Er wordt geen nieuwe versie aangemaakt. 

De huidige catalogusversie blijft in de status “In voorbereiding” . 

Ingediend ter goedkeuring  Er wordt geen nieuwe versie aangemaakt. 

De huidige catalogusversie blijft in de status “Ingediend ter goedkeuring”  

Goedgekeurd  Er wordt een nieuwe versie aangemaakt met de status “In voorbereiding” . 

De gewijzigde of toegevoegde documenten krijgen de status “In voorbereiding”  
De start- en einddatum van de nieuwe versie kunnen gewijzigd worden. 
De nieuwe versie moet opnieuw ter goedkeuring ingediend worden. 

Gepubliceerd  Er wordt een nieuwe versie aangemaakt met de status “In voorbereiding” . 

De gewijzigde of toegevoegde documenten krijgen de status “In voorbereiding”  
De start- en einddatum van de nieuwe versie kunnen gewijzigd worden. 
De nieuwe versie moet opnieuw ter goedkeuring ingediend worden. 
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7.2.2.1 Een document bewerken 

 

Afbeelding 105: Catalogusdocumenten 

 

Afbeelding 106: Document bewerken 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers  

• Klik op het contractnummer van het dossier waarin je een nieuwe versie van 
een catalogus wenst aan te maken 

• Open het tabblad Catalogi  

• Klik op de naam van de catalogus waarvoor je een nieuwe versie wenst te aan 
te maken 

• Klik op het versienummer van de versie waarin je documenten wenste te 
bewerken. 

• Selecteer het document dat je wenst te bewerken 

• Klik op Bewerken  

• Pas de nodige gegevens aan in het document 

• Geef een nieuwe naam en/of beschrijving 

• Selecteer een nieuw bestand 

• Klik op Opslaan  
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7.2.2.2 Een document toevoegen 

 

Afbeelding 107: Catalogusdocumenten 

 

Afbeelding 108: Document bewerken 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers  

• Klik op het contractnummer van het dossier waarin je een nieuwe versie van 
een catalogus wenst aan te maken 

• Open het tabblad Catalogi  

• Klik op de naam van de catalogus waarvoor je een nieuwe versie wenst te aan 
te maken 

• Klik op het versienummer van de versie waar je documenten wenst aan toe te 
voegen. 

• Klik op Document toevoegen  

• Geef een naam en een beschrijving voor het document 
 Doe dit minstens voor de verplichte talen 

• Klik op Selecteren  om het op te laden bestand te selecteren 

• Klik op Opslaan  
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7.2.2.3 Start- en einddatum wijzigen 

 

Afbeelding 109: Catalogusversies 

 

Afbeelding 110: Datum wijzigen 

 

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers  

• Klik op het contractnummer van het dossier waarin je een nieuwe versie van 
een catalogus wenst aan te maken 

• Open het tabblad Catalogi  

• Klik op de naam van de catalogus waarvoor je een nieuwe versie wenst te aan 
te maken 

• Klik op het icoontje  naast de start- of einddatum om die te wijzigen. 
 Een nieuw venster “Tijdstip selecteren” wordt geopend. 

• Klik op het datumveld om de kalender te openen. 

• Selecteer een nieuwe datum. 
 Dit moet een datum in de toekomst zijn. 

• Klik op Opslaan  



 

HANDLEIDING E-CATALOGUE 73  

7.2.3 Een nieuwe catalogus opladen 

7.2.3.1 De catalogus aanmaken 

 

Afbeelding 111: Dossiers 

 

Afbeelding 112: Tabblad “Catalogi” 

 

Afbeelding 113: Catalogus opladen 

• Gebruik deze mogelijkheid om een nieuwe catalogus op te laden (en dus niet 
een nieuwe versie van een reeds eerder opgeladen catalogus). 

•  

• Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers” 

• Klik op het contractnummer van het gewenste dossier om het te openen 

• Klik op de tab Catalogi   

• Klik op de link “Nieuwe catalogus toevoegen” 

• Kies voor “Type catalogus” de optie “Niet-gestructureerd” 

• Klik op het vergrootglas  en selecteer de onderneming voor wie je de 
catalogus oplaadt 
 Je kan kiezen uit de leveranciers die reeds met het dossier geassocieerd zijn 

• Geef een naam voor de nieuwe catalogus 
 Doe dit minstens in de verplichte talen (aangeduid met een *) 

• Geef de startdatum van de catalogus 

• Geef de einddatum van de catalogus 

• Klik op Opslaan . 
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7.2.3.2 Documenten toevoegen 

 

Afbeelding 114: Nieuwe catalogus 

 

Afbeelding 115: Document toevoegen 

 

Afbeelding 116: Document toegevoegd 

•  

• Klik op Document toevoegen  

• Geef een naam en een beschrijving voor het document 
 Doe dit minstens voor de verplichte talen 

• Klik op Selecteren  om het op te laden bestand te selecteren 

• Klik op Opslaan  

 Het document wordt toegevoegd en krijgt de status “In voorbereiding”  

• Herhaal de voorgaande stappen voor alle bestanden die moeten opgeladen 
worden 

• Klik op Indienen ter goedkeuring  wanneer alle documenten zijn opgeladen 
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DEEL 4: NOG VRAGEN ? 
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8 Hoe ons contacteren? 
 
 

 

Federale Dienst e-Procurement 
DG Federale Accountant en Procurement 

FOD Beleid en Ondersteuning 
 

 

e.proc@publicprocurement.be 
 

WTCIII, Simon Bolivarlaan 30,  
1000 Brussel 
02/740 80 00 

 
Bezoek ons op 

http://www.publicprocurement.be 
 

Website e-Catalogue: 
https://ecat.publicprocurement.be/ 
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