
 

 

 
 
 

 
 
Aan de ministers van BZK en Defensie 
Van DGAIVD en DMIVD 

 

TER BESLUITVORMING  
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Ja 
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Beslisnota  

Aanleiding 
Deze brief geeft invulling aan de toezegging die is gedaan tijdens het debat over 
IVD-aangelegenheden d.d. 29 juni 2022. Met deze Kamerbrief wordt de Kamer 
geïnformeerd over de stand van zaken inzake de gezamenlijke huisvesting voor 
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- 
en Veiligheidsdienst (MIVD) op de locatie Den Haag (Frederikkazerne) en de 
locatie Leidschendam.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd: 
1. In te stemmen met de Kamerbrief en de vertrouwelijke bijlage;  
2. In te stemmen met het versturen van de Kamerbrief en vertrouwelijke bijlage 

door u, mede getekend door de Minister van Defensie.  

Kern 
Ten aanzien van de gezamenlijke huisvesting door beide diensten is vorig jaar 
besloten tot huisvesting op twee locaties – in plaats van het samenwerken onder 
één dak – te weten, behoud van de locatie Zoetermeer en realisatie van 
nieuwbouw op de locatie Den Haag (Frederikkazerne). Dit besluit is toentertijd 
genomen, omdat niet kon worden voldaan aan de eerder vastgestelde 
randvoorwaarden ten aanzien van kwaliteit, tijd en geld van één grote 
gezamenlijke locatie. 
 
Door de toekenning van extra middelen aan de AIVD en de MIVD in het 
Coalitieakkoord van 15 december 2021, die onder andere ten behoeve van de 
personele groei van deze diensten komen, is het met betrekking tot de 
huisvesting noodzakelijk om eerder dan voorzien stappen te zetten. Naast de 
gezamenlijke huisvesting op de locaties Den Haag en Zoetermeer is extra 
permanente gezamenlijke huisvesting een vereiste om deze nieuwste groei ook 
volledig op te kunnen vangen. Deze extra huisvesting dient bovendien eerder 
beschikbaar te zijn dan de oplevering nieuwbouw Frederikkazerne in 2030. Het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de afgelopen periode de mogelijkheden daartoe 
onderzocht. Hierin wordt nu voorzien door de locatie Leidschendam als 
permanente locatie aan te trekken. Het gaat hier om het voormalig onderkomen 
van de AIVD, waar tot het eind van dit jaar het Libanon-tribunaal is gevestigd.  
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Toelichting 

Politieke context 
De Tweede Kamer heeft op meerdere momenten gemeld op de hoogte gehouden 
te willen worden van het gezamenlijke huisvestingsproject van de I&V-diensten.  
 
Inhoudelijk heeft de Tweede Kamer reeds in 2017 aangegeven dat het verwacht 
dat de I&V-diensten zoveel mogelijk samenwerken, zodat optimaal rendement 
wordt gehaald uit de beschikbare middelen én deze zo efficiënt mogelijk worden 
ingezet. De huidige plannen ten aanzien van het project Samenwonen AIVD en 
MIVD (SAM) en het betrekken van de locatie Leidschendam, alsmede het hierover 
informeren van de Tweede Kamer zijn in overeenstemming met de verwachtingen 
van de Kamer. 

Financiële/juridische overwegingen 
De financiële component voor wat betreft de gezamenlijke huisvesting locatie 
Frederikkazerne staat nader uitgewerkt in de vertrouwelijke bijlage. Met 
betrekking tot de locatie Leidschendam geldt, dat vanaf de overdracht van deze 
locatie door het RVB aan de AIVD en de MIVD in het 1ste kwartaal van 2023, het 
RVB ook een gebruiksvergoeding in rekening brengt bij beide diensten. De 
huisvestingskosten worden gefinancierd vanuit de extra middelen voor de AIVD 
en de MIVD uit het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken 
naar de toekomst.’ 

Krachtenveld 
Ten aanzien van de locatie Den Haag (Frederikkazerne) heeft het 
Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gekregen om de gevraagde huisvesting inclusief 
terreininrichting en parkeervoorzieningen op te leveren. DGAIVD en DMIVD zijn 
gezamenlijk opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor de locatie Leidschendam.  

Strategie 
Niet van toepassing 

Uitvoering 
Niet van toepassing 

Communicatie 
Zowel bij de locatie Den Haag (Frederikkazerne) als de locatie Leidschendam is 
geen actieve communicatie vanuit BZK/DEF voorzien.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
De vertrouwelijke bijlage kan niet openbaar worden gemaakt gelet op de 
commerciële belangen, zie separate aanbiedingsbrief vertrouwelijke bijlage. 
 
 


