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Aan: 
MinBZK 
 
Via: 
SG BZK 
 
Van: 
DGAIVD  
 

nota 
 
Beslisnota bij Kamerbrief inzake openbaarmaken 
vertrouwelijke bijlage 

 

Aanleiding 
Deze brief geeft invulling aan het verzoek van de Vaste Commissie voor 
Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Met deze Kamerbrief wordt de Kamer 
nader geïnformeerd over de reden waarom de vertrouwelijke bijlage bij de 
Kamerbrief d.d. 2 december 2022 over 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 niet openbaar gemaakt kan worden. 
 
Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd: 

1. In te stemmen met de Kamerbrief; 
2. In te stemmen met het versturen van de Kamerbrief door u, mede 

namens de Minister van Defensie. 
 
Kern 
Bij het aanbieden van de Kamerbrief van 2 december 2022 over de gezamenlijke 
huisvesting van de AIVD en de MIVD, is besloten om de vertrouwelijke bijlage niet 
openbaar te maken. In bijbehorende openbare beslisnota is toegelicht dat deze 
vertrouwelijke bijlage vanwege commerciële belangen niet openbaar kon worden 
gemaakt. Dergelijke informatie zal voortaan worden opgenomen in de betreffende 
Kamerbrief. 
 
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het programma dat is 
belast met de opdracht om de benodigde huisvesting voor de AIVD en de MIVD op 
te leveren. Vanwege de veiligheidseisen aan het gebouw valt het onder het 
toepassingsbereik van de Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied 
(ADV). Binnen dat kader wordt een beroep gedaan op de uitzondering voor 
opdrachten die betrekking hebben op activiteiten van inlichtingendiensten zoals 
bedoeld in artikel 2.16 onder b van de ADV. Deze opdrachten zullen op grond 
daarvan zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure worden gegund. Derhalve 
is besloten om de vertrouwelijke bijlage niet openbaar te maken. 
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Toelichting 
 
Politieke context 
Ondanks het openbaar maken van de beslisnota, waarin kort is toegelicht waarom 
de vertrouwelijke bijlage niet openbaar gemaakt kan worden, heeft de Kamer 
gevraagd om een nadere toelichting. Dergelijke informatie zal voortaan worden 
opgenomen in de betreffende Kamerbrief. De Kamerbrief van 2 december 2022 is 
daarnaast zoals gebruikelijk geagendeerd voor het eerstvolgende commissiedebat 
over de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De Tweede Kamer zal ook van het 
vervolg van het project Samenwonen AIVD en MIVD op de hoogte worden 
gehouden. 
 
Financiële/juridische overwegingen 
Niet van toepassing. 
 
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 
Niet van toepassing. 
 
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van  
ambtenaren geanonimiseerd. 
 


