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Geachte , Eijlagen
diversen

Op 15 november 2022 heeft een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4.1,
eerste lid, van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek vraagt u om
openbaarmaking van de overeenkomst die op 4 november 2021 is gesloten tussen
de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Defensie) en de winnaar van de Bij beantwoording, datum,

aanbesteding “Search-and-Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands
onze 7erent,e en onderwerp

Coastguard”. Meet in het bijzonder richt uw verzoek zich op openbaarmaking van
de naam van de opdrachtnemer in de overeenkomst.

Besluit
Ik besluit de eerste pagina van de overeenkomst openbaar te maken. Op deze
pagina is de door u gevraagde informatie opgenomen. Ik licht mijn besluit hierna
toe.

Overwegingen
Iedereen heeft op grond van artikel 1.1 van de Woo het recht om
overheidsinformatie op te vragen zonder daarbij een reden te hoeven noemen.
Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit kan anders zijn als er
uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Deze uitzonderingsgronden staan in
hoofdstuk 5 van de Woo. Bij de beoordeling moet ik het algemeen belang van
openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden
beschermen. In het algemeen geldt hierbij de tegel dat wanneer ik informatie aan
u verstrek, het openbaar is voor een ieder.

Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1.2.e Woo)
Op de eerste pagina van de overeenkomst staat de naam van degene die namens
de opdrachtnemer de overeenkomst heeft ondertekend. Openbaarmaking van zijn
of haar naam vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van deze persoon.

Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze
betrokkenen weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid. Daarbij neem ik
mede in overweging dat openbaarmaking van de persoonsgegevens niet toevoegt
aan de inhoud van de documenten. Gelet op het voorgaande maak ik de naam
niet openbaar op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de
Woo.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht een Dienstencentrum Juridische Dienstverlening, commissie
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een degtekening bevatten en ven de neem en het adres ven de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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Agreement no to be pro vided by the State

concerning

a performance based contract

to provide a search-and-rescue (SAR) helicopter capacity (HC)
for the Netherlands Coastguard (NLCG)

The State of the Netherlands, represented in this matter by the Minister of Defence,
hereinafter referred to as “the State”

and Bristow Helicopters Limited having its registered office at Redhill, Surrey,
United Kingdom, RH1 5JZ,

represented in this matter by5l2e
hereinafter referred to as “the Service provider”

Whereas:

this Agreement entails the provision of the search-and-rescue helicopter capacity to
execute search-and-rescue tasks for the Netherlands Coastguard;

the Service provider disposes of all appropriate licences and experience to operate,
modify and maintain the Helicopters;

the State wishes the Service provider to perform and the Service provider is prepared to
perform these activities for these Helicopters;

agree as follows:

Number of pages: 40
Number of annexes: 10




