
HOE WERKT EEN INKOOPVEILING VOLGENS DE EERST VERWORPEN 
PRIJS? 
TOELICHTING BIJ HET VEILINGSREGLEMENT VOOR DE INKOOPVEILING EVERBUFFERS 2019 
 
Een inkoopveiling is een veiling waarbij de rollen van koper en verkoper omgewisseld zijn. Niet de verkoper, maar de koper 
gebruikt het instrument van een veiling. In dit geval organiseert de Vlaamse overheid een veiling  om  de ‘levering van eco-
systeemdiensten’ in te kopen.  
 
Bij een gebruikelijke (verkoop)veiling speelt de competitie zich af tussen de kopers om voor de verkoper de hoogst mogelijke 
prijs te realiseren. Bij een inkoopveiling is de competitie verplaatst naar de verkopers om voor de inkoper de meest gunstige 
prijs of prijskwaliteitverhouding te realiseren. 
 
Het prijsmechanisme voor de toewijzing van de subsidies werkt in grote lijnen als volgt: alle biedingen worden gerangschikt 
en toegewezen vertrekkend van de goedkoopste bieding totdat de gewenste hoeveelheid verkregen is of het budget  uitgeput 
is. Alle leveranciers krijgen een uniforme prijs die gelijk is aan de bieding van de eerste afgewezen leverancier. 
 
EEN PRAKTISCH VOORBEELD 
 
We geven een fictief voorbeeld: er wordt een oproep gedaan voor het indienen van biedingen voor een inkoopveiling waarbij 
aan elke inschrijver wordt gevraagd een eenheidsprijs in €/m² en een oppervlakte in m² in te dienen. Om het overzichtelijk 
te houden, gaan we uit van 10 biedingen met een maximaal beschikbaar budget van € 1.000. Tabel 1 geeft een overzicht van 
de biedingen. 
 
TABEL 1. Overzicht van de ingediende biedingen 

bieding eenheidsprijs van de  
bieding in €/m² 

in de bieding voorgestelde 
oppervlakte in m² 

totale kostprijs van de bie-
ding in € (eenheidsprijs  
vermenigvuldigd met  

de oppervlakte) 

A 11 7 77 

B 25 6 150 

C 37 8 296 

D 16 7 112 

E 40 5 200 

F 12 6 72 

G 22 8 176 

H 28 11 308 

I 33 5 165 

J 38 4 152 

 
Eerste stap 
Alle biedingen worden gecontroleerd op hun ontvankelijkheid. Voldoen ze aan alle voorwaarden gesteld in het veilingsregle-
ment? In ons fictief voorbeeld gaan we er van uit dat alle biedingen ontvankelijk zijn. 
 
Tweede stap 
De ontvankelijke biedingen worden van laag naar hoog gerangschikt op basis van hun eenheidsprijs (zie Tabel 2). 
 
Derde stap 
Voor elke ontvankelijke bieding wordt de cumulatieve oppervlakte berekend (zie Tabel 2). Dit is de som van de oppervlaktes 
van de hoger gerangschikte (dus de goedkopere) biedingen en van de bieding zelf.  
 
Vierde stap 
Voor elke ontvankelijke bieding wordt bepaald welk budget nodig zou zijn, mocht de eenheidsprijs van de volgende bieding 
de eerste verworpen prijs zijn (zie Tabel 2). Dit gebeurt door de cumulatieve oppervlakte van de betrokken bieding te verme-
nigvuldigen met de eenheidsprijs van de volgende bieding als de eerst verworpen bieding (dus in de rangschikking de bieding 
net boven de bieding waarvoor de berekening wordt gemaakt). 
 



Tabel 2. Overzicht van de ingediende biedingen, gerangschikt volgens hun eenheidsprijs. Voor elke bieding wordt het budget 
aangegeven dat nodig zou zijn als deze bieding de laatst geselecteerde zou zijn. Het maximaal beschikbare budget bedraagt 
€1.000. 

bieding eenheidsprijs van de 
bieding in €/m² 

in de bieding voorge-
stelde oppervlakte in 

m² 

cumulatieve opper-
vlakte voor de  
bieding in m² 

benodigd budget in € als deze 
bieding de laatst geselecteerde 

zou zijn* 

A 11 7 7 7 x 12 84 

F 12 6 13 13 x 16 208 

D 16 7 20 20 x 22 440 

G 22 8 28 28 x 25 700 

B 25 6 34 34 x 28 952 

H 28 11 45 45 x 33  1485 

I 33 5 50 50 x 37 1850 

C 37 8 58 58 x 38 2204 

J 38 4 62 62 x 40 2480 

E 40 5 67 / / 
*Hiervoor wordt de cumulatieve oppervlakte van een bieding (groene ring) vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de eerst verworpen bieding (rode ring). 
 
Vijfde stap 
Bij bieding H als laatst geselecteerde met cumulatieve oppervlakte 45 m² en bieding I als eerst verworpen bieding met een 
eenheidsprijs van 33 €/m² wordt het beschikbare budget overschreden (zie Tabel 2). De eenheidsprijs van bieding I verme-
nigvuldigd met de totale oppervlakte van de goedkopere biedingen is met €1.485 groter dan het beschikbare budget van 
€1.000. Het eerst verworpen bod wordt dus bepaald door bieding H met een eenheidsprijs van 28 €/m². De biedingen A, F, 
D, G en B worden dus geselecteerd voor een totale oppervlakte van 34 m². Elke geselecteerde indiener ontvangt een vergoe-
ding die gelijk is aan de oppervlakte van zijn/haar bod vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van bieding H, namelijk 28 €/m² 
(zie Tabel 3). 
 
Tabel 3. Overzicht van de geselecteerde biedingen met de toegekende subsidie op basis van de eerst verworpen prijs (bieding 
H zoals bepaald in Tabel 2). 

bieding eerst verworpen prijs in 
€/m² 

in de bieding voorgestelde 
oppervlakte in m² 

totale kostprijs van de  
bieding in €  

(eerst verworpen prijs  
vermenigvuldigd met de op-

pervlakte) 
A 28 7 196 

F 28 6 168 

D 28 7 196 

G 28 8 224 

B 28 6 168 

TOTALE KOSTPRIJS 952 

 
LET OP! 
 
In een veiling volgens het principe van de eerst verworpen prijs weet je dus als leverancier (bieder) dat iedereen dezelfde 
vergoeding ontvangt op voorwaarde natuurlijk dat je bieding onder de uiteindelijk vastgelegde eenheidsprijs zit. Daarom is 
de beste strategie voor een leverancier om zijn/haar werkelijke kosten (i.e. verlies aan inkomsten, persoonlijke belevings-
waarde, extra arbeid, investeringskosten,…) te gebruiken voor de bieding.  
 
Een bieding inleveren die de werkelijke kosten onderschat, verhoogt de kans om te worden geselecteerd, maar alleen als de 
uiteindelijke prijs lager is dan de werkelijke prijs. De kosten te laag inschatten betekent enkel een risico op verlies aan inkom-
sten. Het te hoog instellen van de kosten en dus van de bieding heeft geen invloed op de uiteindelijke prijs – en dus de hoogte 
van de vergoeding –  maar het vermindert wel de kans om te worden geselecteerd. Overdrijven vermindert dus het verwachte 
rendement. 
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