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Onderwerp Ter akkoord antwoorden NRC over geheimhoudingsveddaring LCH

Dag Martin

Hieronder ter akkoord antwoorden op vragen van NRC Oa afgestemd met

Wij begrepen van Sywert dat Hulptroepen wel eens samenwerkt met het LCH Kunt u aangeven waaruit deze samenwerking deze

contacten bestaat

Sinds de start van het LCH is er contact tussen het LCH en Sywert van Lienden Hulptroepen Daarbij heeft Hulptroepen aan het LCH verschillende

aanbiediingen gedaan Deze aanbiedingen hebben geleid tot orders van het LCH bij Hulptroepen van in totaal 40 miljoen FFP2 maskers afkomstig
van een tweetal fabrieken In China Hulptroepen verzorgt voor deze orders het gehele loglstieke proces In China en voert ook ter plekke de

kwaliteitscontroles op de producten uit De eerste producten die door het LCH bij Hulptroepen zijn besteld moeten nog in Nederland aankomen

Worden er ook mondkapjes overgekocht van de Hulptroepen en Indlen ja om welke aantallen gaat het dan

Zie het antwoord op vraag 1

Ik begreep van Sywert dat jullie binnen het LCH werken met een Non disclosure agreement voor wat betreft LCH zaken Klopt dit

Het klopt dat alle personen die aan het LCH deelnemen of hebben deelgenomen een verklaring tot geheimhoudlng hebben ondertekend

Indien ja Hoe zit dit NDA emit waarom is dat er en voor wie geldt een dergelijk spreekverbod Voor iedereen binnen het LCH of

bijvoorbeeld ook leveranciers aan het LCH

Het Landelljk Consortium Hulpmlddelen LCH Is een unleke publiek prlvate samenwerking waarln partljen zonder wlnstoogmerk en in het

landsbelang met elkaar samenwerken Deze bijzondere samenwerking in dienst van het LCH werkt alleen wanneer de deelnemers open en

transparent met elkaar vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen Daarvoor zorgt de verklaring tot geheimbouding Deze verklaring is daarom

door alle personen die deelnemen of hebben deelgenomen aan het LCH ondertekend De leveranciers zijn geen deelnemeraan het LCH en hebben
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