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Uw referentie
Geachte wobverzoek juli 201010001

Bijlage
Bij brief van 16december2010 heeft u een verzoek op grond van de Wet Diversen

openbaarheid van bestuur ingediend. In uw brief verzoekt u om alle documenten Bij beantwoording datum,

met betrekking tot de volgende bedrijven: Blackwater, Xe Services, Terrorisme onzereferentieenonderwer~

Research Center, Total Intelligence Solutions (TIS) en Constellation consulting vermelden.

Group (CCG).

In reactie op uw verzoek bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader
— Artikel 3, eerste lid, van de WOB luidt: ‘Een ieder kan een verzoek om
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid
richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf’. Ingevolge artikel 3, vijfde
lid, van de WOB wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming
van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van die wet.

- Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de WOB bepaalt dat het
verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en
fabricagegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld.

Artikel 10, tweede lid, aan hef en onder e, van de WOB bepaalt dat het
verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege blijft voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer.

Uw verzoek
Zoals reeds verwoord in antwoorden op kamervragen (TK 2010-2011,
Aanhangsel, nr. 812, voor de volledigheid bijgevoegd) heeft het Korps Commando
Troepen van 10 tot en met 23 februari 2005 met 60 personen getraind op het
Blackwater trainingscomplex in North Carolina. Gedurende deze trainingsperiode
is alleen gebruïk gemaakt van faciliteiten. Trainingen zijn uitsluitend door eigen
instructeurs verzorgd.
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Ten aanzien van deze training zijn de volgende documenten aangetroffen die
betrekking hebben op Blackwater:
1- Contract Blackwater: een voorblad met algemene informatie;
2- Twee pagina’s van de internetsite van Blackwater;
3- Het contract (agreement) tussen Blackwater USA en Defensie d.d, 12 januari
2005;
4- Blackwater Proposal #226 d.d. 12 januari 2005 (annex A),

Deze documenten besluit ik (gedeeltelijk) openbaar te maken. In deze
documenten zijn de namen onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel 10,
tweede lid, onder e, van de WOB. Het belang van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer weegt mijns inziens zwaarder dan het publiek belang van
openbaarmaking van deze namen. In document met nummer 4 zijn de bedragen
onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel 10, eerste lid, onder c, van de
WOB. Deze bedragen zijn immers vertrouwelijk door Blackwater medegedeeld en
openbaarmaking hiervan kan de commerciële belangen van Blackwater schaden.

Overige documenten die betrekking hebben op uw verzoek zijn niet aangetroffen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit
bezwaar indienen bij de minister van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie (t.a.v. de Directie
Juridische Zaken), Postbus 20701, 2500 ES Den Haag. Het bezwaarschrift moet
zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de
indiener zijn voorzien. Uit het bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk
besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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