
 

Provincie actievoerder - > 

Zou op het eerste gezicht sprake kunnen zijn van een 

unieke competentie bij Deltares om de opdracht uit te 

voeren? 

 

Ja                       Ja                       

1A 
 
1A 
 

Nee                       Nee                       

 

Provincie actievoerder - > 

Zou op het eerste gezicht sprake kunnen zijn van een 

unieke competentie bij Deltares om de opdracht uit te 

voeren? 

 

Ja                       

1A 
 

Nee                       

Bevestigt Deltares dat zij ofwel i) een voor de 

desbetreffende opdracht noodzakelijke competentie bezit 

die geen enkele andere partij bezit ofwel ii) voor de 

desbetreffende opdracht noodzakelijke competenties bezit 

die andere partijen wel bezitten maar dat Deltares als enige 

deze competenties bundelt? 

Ja                       

1B 
 

Nee                       

Provincie actoevoerder -> 

Bevestigt (een digitale) marktanalyse dat het om een unieke 

competentie c.q. een unieke bundeling van competenties 

lijkt te gaan? 

Ja                       

1C 
 

Nee                       

Leg voor aan de projectleider of materiedeskundigen binnen het 

Provincie of Deltares ten aanzien van de voorgenomen acties beschikt 

over een zodanige unieke competentie c.q. bundeling van competenties 

dat het gerechtvaardigd is om aan te nemen dat i) mededinging t.a.v. de 

opdracht als gevolg hiervan ontbreekt; en ii) het ontbreken van 

mededinging niet het gevolg is van kunstmatige beperking van de 

voorwaarden van de opdracht en iii) geen redelijk alternatief of substituut 

bestaat. Is dit volgens de projectleider en/of de betrokken 

materiedeskundigen het geval? 

Ja                       

1E 
 

Nee                       

is op het eerste gezicht sprake van een opdracht waarbij 

wetenschappelijk onderzoek moet worden verricht? 

Ja                       

2A 
 

Nee                       

Betreft het een van de volgende typen opdrachten? 

 

Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen 

Onderzoek en experimentele ontwikkeling 

Uitvoeren van onderzoek 

Diensten van researchlaboratorium 

Onderzoek der zee 

Experimentele ontwikkeling 

Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling 

Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie 

Testen en beoordelen 

Ja                       

2B 
 

Nee                       

Komen de onderzoeksresultaten terecht in het publieke 

domein, dat wil zeggen: wordt het rapport van Deltares en/of 

(de conclusies van) de onderzoeksresultaten openbaar 

gepubliceerd? 
 

Ja                       

2C 
 

Nee                       

Wordt het door Deltares te verrichten onderzoek volledig of 

overwegend (meer dan 80%) door het desbetreffende 

Provincie betaald? 

Ja                       

2D 

 

Nee                       

Is er sprake van spoed bij het verkrijgen van een bepaald 

advies? 

Ja                       

3A 
 

Nee                       

Is er sprake van zodanige spoed dat niet kan worden volstaan met 

verkorting van de termijnen zoals voorzien in artikel 2.74, bijvoorbeeld 

omdat zonder tijdige oplevering van het advies de veiligheid voor 

personen of zaken ernstig in gevaar komt. 

 

NB: het gaat hier om een zeer streng criterium; er kan niet snel worden 

aangenomen dat van dergelijke spoed sprake is.  

Ja                       

3B 
 

Nee                       

Is de spoed ontstaan als gevolg van een onvoorziene 

gebeurtenis, die niet mede aan de Provinciepen is te wijten?  

Ja                       

3C 
 

Nee                       

Uitzondering niet 

toepasbaar. Indien er geen 

andere toepasselijke 

uitzondering is: opdracht 

(Europees) aanbesteden. 

                                              

                       

                       

Uitzondering niet 

toepasbaar. Indien er geen 

andere toepasselijke 

uitzondering is: opdracht 

(Europees) aanbesteden. 

                                              

                       

                       

Uitzondering niet 

toepasbaar. Indien er geen 

andere toepasselijke 

uitzondering is: opdracht 

(Europees) aanbesteden. 

                                              

                       

                       

Uitzondering voor 

dwingende spoed (artikel 

2:32 onder c 

Aanbestedingswet 2012) 

toepasbaar. Onderhandse 

gunning aan Deltares is 

toelaatbaar. 

                                              

                       

                       

Uitzondering voor 

onderzoek en ontwikkeling 

(artikel 2.24 onder g 

Aanbestedingswet 2012) 

toepasbaar. Onderhandse 

gunning aan Deltares is 

toelaatbaar. 

                                              

                       

                       

Uitzondering voor 

onderzoek en ontwikkeling 

(artikel 2.24 onder g 

Aanbestedingswet 2012) 

toepasbaar. Onderhandse 

gunning aan Deltares is 

toelaatbaar. 

                                              

                                              

Uitzondering voor 

exclusieve rechten (artikel 

2:32 lid 1 sub b 

Aanbestedingswet 2012) 

toepasbaar. Onderhandse 

gunning aan Deltares is 

toelaatbaar. 

                                              

                       

                       

BIJLAGE 2: SCHEMA TOEPASBARE UITZONDERINGEN OP AANBESTEDINGSPLICHT BIJ OPDRACHTEN AAN DELTARES 

 

Opmerkingen vooraf:  

 

- Het stappenschema geeft inzicht in de toepassingsmogelijkheden van drie vaak voorkomende uitzonderingen. NB; in bijzondere 

gevallen zouden nog andere (hier niet genoemde) vrijstellingen van toepassing kunnen zijn. 

 

- Alle uitzonderingen worden restrictief uitgelegd door het Hof van Justitie van de EU. 

 

- Bij twijfel bij de desbetreffende uitzondering, is het advies om deze niet toe te passen en te kiezen voor een aanbesteding.  

 

- Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende organisatie zelf om tot een besluit te komen of de uit te besteden opdracht onder 

de uitzonderingen op de aanbestedingsplicht valt of niet. 

 

- Het stappenschema is in eerste instantie bedoeld voor opdrachten boven de drempelwaarde. Voor dergelijke opdrachten bestaat 

immers een aanbestedingsplicht tenzij sprake is van een toepasselijke uitzondering. Voor opdrachten onder de drempel kan echter 

sprake zijn van een verplichting op basis van beleid van een Provincie om een aanbesteding te organiseren. In dit verband is dit 

schema ook bruikbaar, aangezien als er sprake is van een uitzondering die een vrijstelling vormt voor een Europese 

aanbestedingsplicht, dit eveneens een goede reden vormt om af te zien van een nationale aanbesteding. 

Heeft een andere aanbestedende dienst de afgelopen 6 

maanden al een soortgelijke opdracht aan Deltares verstrekt 

en geoordeeld dat het om een unieke competentie of 

bundeling van competenties ging? 
 

Ja                       

1D 
 

Nee                       


