
De Proof of Concept in de aanbestedingsfase 
 

De Proof of Concept of PoC is een in de IT wereld gangbare methode om aan te tonen dat 

de oplossing van een IT aanbieder voldoet of kan voldoen aan de specificaties die de klant 

vraagt. Ook in aanbestedingsprocedures wordt de PoC steeds vaker ingezet om na 

(voorlopige) gunning de inschrijving van de winnende inschrijver aan de tand te voelen. Dit 

blijkt echter met enige regelmaat voor problemen te zorgen. In dit artikel wordt aan de 

hand van enkele uitspraken een aantal tips gegeven voor de toepassing van de PoC in 

aanbestedingsprocedures. 

 

De kenmerken en voordelen 

Zoals in de eerste Tender Nieuwsbrief van dit jaar te lezen viel leveren ICT-opdrachten 

regelmatig problemen op bij de overheid.1 Eén van de problemen die zich voordoet is dat de 

aanbestedende dienst na gunning van de ICT-opdracht constateert dat de aangeboden 

oplossing in realiteit toch minder goed aansluit bij de eisen en wensen van de 

aanbestedende dienst. Juist daar kan een ‘proof of concept’ nuttig zijn, nu hiermee de 

leverancier in de gelegenheid wordt gesteld om op een proefopstelling de haalbaarheid van 

zijn oplossing aan te tonen. Het kan hierbij gaan om het aantonen van de werking van de 

software, maar ook om het functioneren van de software binnen de randvoorwaarden van 

de aanbestedende dienst, zoals aantallen gebruikers, architectuur, hardware en het 

beschikbare budget. 

 

Voordat ik enkele tips geef voor de toepassing van een PoC in een aanbestedingsprocedure 

moet worden bedacht dat, hoewel een PoC een aanbestedende dient kan ondersteunen in 

het aanbesteden van een ICT-opdracht, deze uiteraard niet zaligmakend is. Zo kan software 

zich anders gedragen op een testomgeving dan op een productieomgeving, wat de 

relevantie van de PoC beperkt.2 Daarnaast kan in sommige gevallen slechts een deel van de 

functionaliteit worden aangetoond, zodat de PoC uiteindelijk weinig zekerheid biedt dat de 

oplossing ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen en wensen. Met het aantonen van enkel 

de basisfunctionaliteit ben je er niet, nu juist de aanvullende functionaliteit voor een langere 

ontwikkelings- of implementatiefase kan zorgen en de kosten fors kan verhogen. Ten slotte 

betekent het toepassen van een PoC dat de aanbestedingsprocedure langer zal duren en het 

ook langer duurt voordat de aanbestedende dienst aan definitieve gunning van de opdracht 

toekomt. 
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 Zie het artikel ‘ICT-(be)grip overheid moeizaam’, mr. S.F.M. Corvers en mr. Drs. C.M. Jobse, Tender 

Nieuwsbrief 2015, nr. 1.  
2
 Er kunnen bijvoorbeeld verschillen ontstaan doordat de software in productie door meer gelijktijdige 

gebruikers wordt gebruikt, er mogelijk sprake is van andere hardware en de interfaces met andere applicaties 
problemen kunnen geven. Met de PoC kan met name de werking van de software an sich worden aangetoond. 
Dit zegt weinig over de robuustheid van het systeem, het functioneren onder belasting en de mate waarin de 
software te koppelen is aan andere applicaties. Deze punten zullen in de (acceptatie)tests tijdens de 
implementatie moeten worden geverifieerd. 



 

1 - Kan een PoC succesvol worden toegepast? 

De eerste afweging die een aanbestedende dienst moet maken is of een PoC voor een 

specifieke opdracht gebruikt kan worden. Is er sprake van een inzet van een (grotendeels) 

standaard oplossing of wordt er overwegend maatwerk gevraagd? In dat laatste geval zal het 

minder voor de hand liggen om een PoC toe te passen. Ook moeten de kosten van een PoC 

worden afgezet tegen de omvang van de opdracht, nu de kosten in redelijke verhouding 

moeten staan tot het voorwerp van de opdracht.3 Indien de PoC hoge kosten meebrengt kan 

de aanbestedende dienst overwegen om hiervoor een vergoeding aan te bieden aan de 

uitvoerend leverancier. 

 

2 - Waar in de aanbestedingsprocedure wordt de PoC toegepast? 

Gelet op de kosten van een PoC en het doel ervan ligt het voor de hand om deze na 

voorlopige gunning, maar vóór de definitieve gunning te laten plaatsvinden. Nu de PoC 

aanvullende kosten meebrengt is het doelmatig om deze (in beginsel) slechts door één partij 

te laten uitvoeren, dus volgend op de voorlopige gunning. Aangezien de aanbestedende 

dienst bij een negatieve uitkomst van de PoC in de regel afscheid zal willen nemen van die 

leverancier moet de PoC bij voorkeur plaatsvinden voor de definitieve gunning. In de praktijk 

wordt een enkele keer de PoC uitgevoerd onder de definitieve overeenkomst, waarin een 

beëindigingsmogelijkheid is gekoppeld aan een negatief resultaat van de PoC. In dat geval 

moet echter specifiek worden bepaald de aanbestedende dienst kan teruggrijpen op de 

overige inschrijvingen van de gevoerde aanbesteding omdat anders een nieuwe procedure 

moet worden opgestart.4 

 

3 – Wat is het doel van de PoC, en hoe ziet de procedure eruit? 

Als een aanbestedende dienst ervoor kiest een PoC toe te passen moet vervolgens worden 

bepaald wat het doel is van de PoC en hoe de procedure eruit ziet. Een PoC wordt toegepast 

om de leverancier te laten aantonen dat de aangeboden oplossing voldoet aan de eisen en 

wensen van de aanbestedende dienst. Dit betekent naar mijn idee dat de uitkomst van de 

PoC een ja of nee moet zijn: of de leverancier toont aan dat de oplossing voldoet of binnen 

de vastgelegde implementatietermijn kan voldoen aan de eisen en wensen, of deze doet dat 

niet. Wanneer dat laatste het geval is, zal de aanbestedende dienst voorafgaand moeten 

hebben bekendgemaakt welke vervolgstappen in dat geval worden genomen.  
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 Zie art. 1.10, 1.13 en 1.16 Aw, alsmede par. 3.8 Gids Proportionaliteit. 

4
 De aanbestedende dienst moet in dat geval, om een of meerdere overige inschrijvers op “het wachtbankje” te 

plaatsen, een langere gestanddoeningstermijn vragen aan de inschrijvers en in het aanbestedingsdocument 
vastleggen dat de aanbestedende dienst na het beëindigen van de overeenkomst wegens het niet slagen van 
de PoC een beroep kan doen op de overige inschrijvingen. Naar mijn idee is deze aanpak onnodig complex en 
brengt deze de nodige risico’s met zich. 



Dit gaat in de praktijk nog wel eens mis. In een procedure die leidde tot de uitspraak van de 

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland van 12 februari 2014 (Montad / SOVF)5 

was door de aanbestedende dienst voorgeschreven dat na voorlopige gunning de 

beheeromgeving van de winnende leverancier zou worden onderworpen aan een controle 

op functionaliteit. Na deze PoC zou op basis van de resultaten daarvan worden beoordeeld 

of de leverancier nog steeds de meest voordelige inschrijving had. Bij een positief resultaat 

zou de aanbestedende dienst definitief aan deze leverancier gunnen. In plaats van een 

beoordeling of de leverancier ook daadwerkelijk in staat is om aan de opgegeven 

functionaliteit te voldoen, betekende de hier gekozen aanpak een hertoetsing van de 

inschrijving om te bezien of deze nog steeds de economisch meest voordelige inschrijving 

was. Dit levert echter een scheve vergelijking op: de leverancier wiens inschrijving in de PoC 

volledig is getoetst ziet zijn werkelijke systeem getoetst, terwijl de systemen van de overige 

inschrijvers slechts op papier worden getoetst en dus mogelijk ook niet voldoen aan de 

gestelde eisen. Dit lijkt me in strijd met het gelijkheidsbeginsel, en een redelijk 

geïnformeerde en normaal oplettende en zorgvuldig handelende inschrijver zal voorafgaand 

aan het indienen van de inschrijving hiertegen moeten protesteren. 

 

4 - Wat gebeurt er bij een negatief resultaat? 

Het spreekt voor zich dat wanneer een PoC wordt toegepast, de procedure daarvoor op 

transparante wijze moet worden gedeeld met de inschrijvers. De aanbestedende dienst 

moet in het aanbestedingsdocument duidelijk de te volgen procedure uiteen zetten, waarbij 

wordt aangegeven wanneer de PoC plaatsvindt, wanneer deze wordt beoordeeld en wat er 

gebeurt wanneer het resultaat van de PoC negatief is. Dat laatste zal vaak bestaan uit het 

laten uitvoeren van een PoC door de leverancier wiens inschrijving als tweede is geëindigd, 

maar hierbij moet ook een procedure worden opgesteld wanneer ook deze PoC tot een 

negatief resultaat leidt. 

 

Ook dit gaat in de praktijk nog wel eens verkeerd. In de hiervoor genoemde uitspraak 

(Montad/SOVF) was slechts bepaald dat na de PoC de aanbestedende dienst “zal bepalen 

hoe de aanbestedingsprocedure verder zal verlopen”. Hier is dus allerminst duidelijk wat zou 

gebeuren nadat wordt geoordeeld dat de oplossing van de leverancier die een PoC mag 

uitvoeren niet blijkt te voldoen. Mag dan de leverancier wiens oplossing op de tweede plaats 

in de voorlopige gunning is geëindigd een PoC uitvoeren? En wat gebeurt er wanneer ook 

die PoC niet blijkt te voldoen? Deze onduidelijkheden werden door de voorzieningenrechter 

– wat mij betreft volledig terecht – in strijd met het transparantiebeginsel geacht. Overigens 

lijkt ook dit me iets waarover een redelijk geïnformeerde en normaal oplettende en 

zorgvuldig handelende inschrijver voorafgaand aan het indienen van de inschrijving tegen 

moet protesteren.  
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 Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland, 12 februari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:710 (Montad / 

SOVF). 



5 - Hoe lang mag de PoC fase duren? 

Zoals hiervoor al is aangegeven zorgt het toepassen van een PoC voor een langere looptijd 

van de aanbestedingsprocedure. Om de vertraging die de PoC meebrengt te beperken is het 

van belang om van te voren te bepalen binnen welk tijdsbestek de PoC moet zijn uitgevoerd 

en wat de gevolgen zijn wanneer de PoC niet op tijd is afgerond. Het spreekt voor zich dat 

dergelijke eisen vervolgens ook moeten worden nageleefd.  

 

De procedure die leidde tot de uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 

van 20 oktober 2014 vormt een mooi voorbeeld van het niet naleven van de voorgeschreven 

procedure.6 In de aanbestedingsdocumenten was bepaald dat (i) de PoC binnen vijf dagen na 

de voorlopige gunning zou starten, (ii) deze een geplande doorlooptijd van circa zes 

werkweken zou hebben en (iii) deze pas als afgerond mocht worden beschouwd wanneer 

volledige acceptatie en decharge had plaatsgevonden. Ondanks deze heldere 

uitgangspunten is toch discussie ontstaan over de startdatum van de PoC en daarmee over 

de vraag wanneer de termijn voor de PoC was afgelopen.7 Naast het vastleggen van de 

aanvang, looptijd en einde van de PoC zou ik aanbestedende diensten daarom willen 

meegeven dat ook wordt gedocumenteerd wanneer in de praktijk wordt gestart met de PoC, 

welke wijzigingen worden overeengekomen (indien van toepassing) en wanneer de PoC is 

afgerond waarbij ook een brief ter vaststelling van het feit dat de PoC niet tijdig is afgerond 

relevant is voor het achteraf kunnen aantonen van het tijdig handelen van de 

aanbestedende dienst. 

 

Mr. O.A. Sleeking 

Advocaat bij Kennedy Van der Laan 
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 Zie Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg van 20 oktober 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:8877. 
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 Zie mijn noot bij deze uitspraak in JAAN 2015/68. 


