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In uw brief van 10 mei 2005 met kenmerk 05-EZ-B-040 verzoekt u mij vóór 17 mei a.s. 
antwoord te willen geven op de door u gestelde vragen inzake de aanbesteding van de 
NOS. 
 
De datum van 17 mei a.s. is ingegeven vanuit de gedachte dat de offerteperiode in het 
kader van de aanbestedingsprocedure per 17 mei a.s. afloopt. Ik heb inmiddels een brief 
ontvangen van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Publieke Omroep waarin hij 
mij meldt dat vorige week aan partijen, die de aanbestedingsdocumenten hebben 
opgevraagd, is gemeld dat het verloop van de aanbestedingsprocedure en de start van de 
werkzaamheden in het kader van de via de aanbestedingsprocedure af te sluiten 
overeenkomst met een half jaar is uitgesteld. Dit onder de conditie dat Publieke Omroep 
in staat is de geleverde werkzaamheden onder het bestaande contract met een half jaar 
tegen gelijke voorwaarden te continueren en tevens indien wordt toegezegd dat het niet 
aanbesteden van de interim-oplossing niet bij de rechter zal worden aangevochten. Zeker 
is in ieder geval dat de datum van 17 mei a.s is opgeschoven. Publieke Omroep heeft een 
afschrift van deze brief gestuurd aan de vaste Kamer commissies van EZ en OCW. Ik heb 
bij deze brief eveneens een kopie bijgevoegd. 
 
Gelet op dit nieuwe gegeven meen ik dat ik er geen strikte reden is om uw vragen vóór 17 
mei a.s. te beantwoorden. Enig uitstel van de beantwoording geeft mij de gelegenheid het 
proces van uitstel te monitoren en daarover zo nodig overleg te hebben met de betrokken 
partijen. Ik kan u dan meer precies informeren over het besluit van Publiek Omroep. 
Tevens geeft het de gelegenheid voor de noodzakelijke afstemming met de andere 
organisaties, die direct dan wel indirect betrokken zijn bij de lopende aanbesteding 
waaronder het ministerie van Financiën, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen en OPTA.  
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Het spreekt vanzelf dat ik uw vragen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie 
weken, zal beantwoorden.   
 
 
 
 
 

(w.g.) mr. L.J. Brinkhorst 
Minister van Economische Zaken 


