


Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder 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. 

Datum 
26 juli 2012 

Kenmerk 
2012-0000324766 

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. 

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft het 
verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang 
daarvan niet opweegt tegen het belang van de economische of financiële belangen 
van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la , onder c en 
d, bedoelde bestuursorganen. 

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het 
verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang 
daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen. 

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft het 
verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang 
daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuuriijke 
personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

Beoordeling omtrent openbaarmal<ing 
De door u gevraagde informatie heeft betrekking op "alle relevante informatie, 
waaronder de niet openbare documenten, waarvan de onderzoekscommissie COA 
(verder: de Commissie) gebruik heeft gemaakt ten behoeve van het opstellen van 
haar rapportage". Als relevant is aangemerkt de informatie die is opgenomen in 
het notenapparaat dat behoort bij het rapport van de Commissie. 

Uw verzoek wordt beoordeeld op grond van de Wob. 

Bij dit besluit behoort een bijlage waarin de documenten vermeld staan uit het 
notenapparaat dat behoort bij het rapport van de Commissie. In deze bijlage 
wordt in de laatste kolom aangegeven door middel van een cijfer of het document 
(onderdeel) openbaar is dan wel een weigeringsgrond van de Wob van toepassing 
is. Ik licht deze cijfers als volgt toe. 

1. De stukken met een ' 1 ' verstrek ik u niet. Deze stukken maak ik niet openbaar 
in verband met het belang van de economische of financiële belangen van de 
Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la , onder c en d, 
bedoelde bestuursorganen, welk belang is opgenomen in artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder b, van de Wob. Dit belang afwegende tegen het belang van 
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openbaarmaking van deze gegevens, acht ik het belang genoemd in artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob zwaarwegender. 

2. De stukken met een '2' verstrek ik u. U zult zien dat op enkele plaatsen een 
gegeven onleesbaar is gemaakt. Dit betreft de (voor)namen van de opsteller(s) 

^ en van andere_individuele.personen,„hurLpersopnlijke parafen of handtekening 
en hun directe contactgegevens zoals doorkiesnummers of mobiele nummers. 
Deze gegevens maak ik niet openbaar in verband met de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, welk belang is opgenomen in 
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Dit belang afwegende 
tegen het belang van openbaarmaking van deze gegevens, acht ik het belang 
genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob 
zwaarwegender. 

3. De stukken met een '3' verstrek ik u niet. Deze stukken maak ik niet openbaar 
in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen, welk belang is opgenomen in artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder e, van de Wob. Dit belang afwegende tegen het belang van 
openbaarmaking van deze gegevens, acht ik het belang genoemd in artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob zwaarwegender. 

4. De stukken met een '4' verstrek ik u. U zult zien dat op enkele plaatsen een 
gegeven onleesbaar is gemaakt. Dit betreft passages die zijn opgesteld ten 
behoeve van intern beraad en bestaan uit persoonlijke beleidsopvattingen, 
waarover op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob geen informatie 
wordt verstrekt. Voorzover in deze documenten daarnaast feiten zijn 
opgenomen zijn deze dermate nauw verweven met de persoonlijke 
beleidsopvattingen dat het niet mogelijk is deze van elkaar te scheiden, zodat 
ook hierover geen informatie kan worden verstrekt. 

5. De stukken met een '5' verstrek ik u niet omdat dit stukken zijn die zijn 
opgesteld ten behoeve van intern beraad en bestaan uit persoonlijke 
beleidsopvattingen, waarover op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob 
geen informatie wordt verstrekt. Voorzover in deze documenten daarnaast 
feiten zijn opgenomen zijn deze dermate nauw verweven met de persoonlijke 
beleidsopvattingen dat het niet mogelijk is deze van elkaar te scheiden, zodat 
ook hierover geen informatie kan worden verstrekt. Voorbeelden van deze 
categorie stukken zijn ministerraadstukken en interne ambtelijke memo's. 

Ten slotte is vermeld wanneer stukken reeds openbaar zijn. 

Ten aanzien van uw verzoek om openbaarmaking van de gespreksverslagen 
overweeg ik als volgt. 

Datum 
26 jull 2012 

Kenmerk 
2012-0000324766 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob 
Gelet op de aard en de inhoud van de gevraagde informatie staat artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder g van de Wob aan openbaarmaking in de weg. De 
personen waarmee de Onderzoekscommissie heeft gesproken moeten er op 
kunnen vertrouwen dat de inhoud van hun gesprekken vertrouwelijk blijft. Dit is 
ingegeven door de door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan de 
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Tweede Kamer toegezegde vertrouwelijkheid. In het Algemeen Overieg van 16 
november 2011 (Kamerstukken II 2011/12, 33 042, nr. 4) heeft de minister op de 
vraag van het lid Spekman over de veiligheid die wordt gegund aan de mensen 
die naar de onderzoekers, het ministerie of de minister toe stappen het volgende 
geantwoord: "Ik zal de onderzoekers vragen op dit punt maximale veiligheid te 

..waarborgen...MiJJijkt dat.niemand bang moet zijn yoor of zorgen mpet hebben 
over zijn eigen positie of wat dan ook omdat hij opmerkingen maakt over het 
verleden of het functioneren." 

Datum 
26 juli 2012 

Kenmerk 
20120000324766 

In artikel 6 van het Instellingsbesluit commissie van onderzoek Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers staat over die veiligheid c.q. vertrouwelijkheid het volgende: 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid 
" 1 . De Commissie zal met de informatie en reacties die zij in het kader van het 
onderzoek rechtstreeks of via derden ontvangt, vertrouwelijk omgaan. Indien 
medewerkers van het COA, van het ministerie van BZK of van het ministerie van 
V&J ofandere betrokkenen worden gehoord draagt de Commissie er zorg voor dat 
dit in volledige vertrouwelijkheid gebeurt. 
2. De Commissie legt in een protocol vast op welke wijze de vertrouwelijkheid 
geborgd wordt. (...)" 

De Commissie heeft op 5 december 2011 een protocol betreffende de 
vertrouwelijkheid van de aan haar verstrekte informatie vastgesteld. In dit 
protocol is het volgende opgenomen: 

"...; 
1. De informatie die aan de Onderzoekscommissie wordt verstrekt tijdens 
interviews, gesprekken of via de website of anderszins, wordt vertrouwelijk 
behandeld. Dit betekent dat zij alleen door de Onderzoekscommissie wordt 
gebruikt in het kader van het onderhavige onderzoek. 
2. In de rapportage van de Onderzoekscommissie zal geen tot personen 
herleidbare informatie worden opgenomen en zullen geen personen worden 
genoemd indien de verstrekkers van de informatie dat hebben gevraagd of de 
Onderzoekscommissie het vertrouwelijke karakter van die informatie heeft 
moeten begrijpen. Dit geldt ook voor andere mededelingen van de commissie 
naar buiten. 
3. De in punt 2 beschreven handelswijze geldt niet voor personen die een functie 
vervullen of hebben ven/uld bij de (rechtsvoorgangers van de) Raad van Toezicht 
en Raad van Bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, en voor (oud) 
bewindslieden. 
4. Van de interviews die de Onderzoekscommissie houdt worden 
gespreksverslagen gemaakt. Ten behoeve daarvan wordt het gesprek op de band 
vastgelegd, tenzij de gesprekspartner daar bezwaar tegen heeft. De 
bandopnamen worden vernietigd nadat het verslag definitief is vastgesteld. 
5. Het gespreksverslag  dat doorgaans geen woordelijk verslag zal zijn  wordt 
aan de gesprekspartner voorgelegd. Door hem/haar geconstateerde onjuistheden 
in het verslag zullen, eventueel na vergelijking met de bandopname, gecorrigeerd 
worden. Bovendien kan betrokkene in een naschrift bij het verslag aanvullende 
informatie verstrekken of nadere inzichten naar voren brengen. 

Lr 
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6. Het gespreksverslag wordt definitief vastgesteld nadat de reactie van de 
gesprekspartner ontvangen of binnen een door de Onderzoekscommissie gestelde 
redelijke termijn geen reactie is ontvangen. 
7. Het archief van de Commissie wordt na afloop van het onderzoek opgenomen 
in een gesloten archief in beheer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. _ 
8. Het beheer zal plaatsvinden met inachtneming van de in de punten 1 en 2 
aangegeven vertrouwelijkheid, waarover de Onderzoekscommissie nadere 
afspraken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal 
maken. 
9. Dit protocol wordt op de website van de Onderzoekscommissie geplaatst, en de 
inhoud ervan wordt aan ieder die voor een interview wordt uitgenodigd, ter kennis 
gebracht." 

Datum 
26 jull 2012 

Kenmerk 
2012-0000324766 

In het arrest van 4 april 2012 heeft het Gerechtshof's-Gravenhage geoordeeld 
over de vraag of de Commissie aan mevrouw Albayrak, althans haar advocaat, 
althans een onafhankelijk forensisch onderzoeker/registeraccountant alle 
relevante informatie moet verstrekken, waaronder de niet openbare documenten, 
gespreksverslagen en bandopnames alsmede de ontbrekende hoofdstukken en 
bijlagen behorend bij het conceptrapport van de Commissie van 9 maart 2012, op 
straffe van een dwangsom. 

Het Hof overweegt in r.o. 3.9: 
"Blijkens artikel 6 van het Instellingsbesluit dient de Commissie vertrouwelijk om 
te gaan met de informatie die zij in het kader van het onderzoek rechtstreeks of 
via derden heeft verkregen. Een dergelijke bepaling is bij (onderzoeks)commissies 
als de onderhavige niet ongebruikelijk, althans is deze begrijpelijk en niet 
onredelijk. Het Hof acht voorshands aannemelijk dat zonder voorzieningen op het 
punt van vertrouwelijkheid de Commissie haar werk niet goed zou kunnen doen. 
De Commissie heeft aan de vertrouwelijkheid invulling gegeven door opstelling 
van het Protocol. De aan medewerkers verstrekte garantie dat medewerking aan 
het onderzoek van de Commissie niet tot rechtspositioneel nadeel zal (kunnen) 
leiden, maakt vertrouwelijkheid niet overbodig. Ook wordt naar het oordeel van 
het hof niet voldoende recht gedaan aan de aan de medewerkers toegezegde 
vertrouwelijkheid, indien in plaats van Albayrak, aan haar advocaten of een 
onafhankelijk forensisch onderzoeker/registeraccountant de door Albayrak 
gevraagde informatie zou worden verstrekt." 

Concluderend heb ik bij mijn afweging, conform mijn toezegging op 16 november 
2011 aan de Tweede Kamer, een groter gewicht toegekend aan de toegezegde 
veiligheid/vertrouwelijkheid van de betrokken personen, dan aan het algemene 
belang dat is gediend met openbaarmaking van de gevraagde informatie. 
Openbaarmaking zou een schending betekenen van de op diverse momenten 
toegezegde vertrouwelijkheid en daarmee medewerkers die meegewerkt hebben 
aan het onderzoek onevenredig benadelen. Ook zou openbaarmaking een 
schending betekenen van een toezegging aan de Tweede Kamer, hetgeen een 
onevenredige schade zou toebrengen aan de verhouding van de minister met de 
Tweede Kamer. 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob r 
Pagina 5 van 6 



Datum 

Voorts maak ik de gespreksverslagen niet openbaar in verband met de ^^^"'' ^"^^ 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, welk belang is Kenmerk 
opgenomen in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Dit belang 2012-00 o 47 6 
afwegende tegen het belang van openbaarmaking van de gespreksverslagen, acht 
ik het belang genoemd in artikel 10, aanhef, tweede lid en onder e, van de Wob 
zwaarwegender. _ __ _ _ _ _ 

De door u gevraagde geluidsbanden kan ik u niet verstrekken. In het protocol is 
het volgende - voor zover van belang- over de geluidsbanden opgenomen: 

"4. Van de inten/iews die de Onderzoekscommissie houdt worden 
gespreksverslagen gemaakt. Ten behoeve daarvan wordt het gesprek op de band 
vastgelegd, tenzij de gesprekspartner daar bezwaar tegen heeft. De 
bandopnamen worden vernietigd nadat het verslag definitief is vastgesteld." 

Conform artikel 4 van het protocol zijn alle bandopnamen op 18 april 2012, 
middels het definitief verwijderen van de geluidsopnamen van de opname- en 
afspeelapparatuur, vernietigd. Van deze vernietiging is een verklaring opgemaakt. 
Aangezien deze documenten niet meer bestaan, wijs ik uw verzoek af. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
l in istervopr Immigratie, Integratie en Asiel, 

Jeze, i 

R.M. van Erp-Bruinsma 
Secretaris-generaal 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per 
brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
DGVZ/DMB, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zljn ondertekend, 
voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient 
vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
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Bijlage bi j Wob-verzoek 

Noot 
nr. 

Omschrijving van het - voor zover vermelde - document 
in de noot 

1 Schriftelijke reactie COA aan NOS, 12 en 13 september 2011 Reeds openbaar 
2 Parlementair stuk Reeds openbaar 
3 Instellingsbesluit Commissie van onderzoek Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers, 25 november 2011 
Reeds openbaar 

4 Onderzoeksopdracht, 25 november 2011 Reeds openbaar 
5 Verwijzing naar website -
6 Parlementair stuk Reeds openbaar 
7 Parlementair stuk Reeds openbaar 
8 Parlementair stuk Reeds openbaar 
9 Regelgeving Reeds openbaar 

. 1 0 - - Regelgeving^ _ __ , _̂ . .. Reeds openbaar 
11 Opmerking -
12 Parlementair stuk Reeds openbaar 
13 Opmerking -
14 Opmerking -
15 Krantenartikel Reeds openbaar 
16 Opmerking -
17 COA jaarverslagen 2002, 2003 en 2004 Reeds openbaar 
18 Opmerking -
19 Opmerking -
20 Parlementair stuk Reeds openbaar 
21 Opmerking -
22 Verwijzing naar website -
23 Visitatierapport COA, september 2002 Reeds openbaar 
24 COA jaarverslagen 2003 en 2004 Reeds openbaar 
25 Opmerking -
26 Stuk uit Staatscourant Reeds openbaar 
27 Stuk uit Staatscourant Reeds openbaar 
28 Regelgeving Reeds openbaar 
29 Stuk uit Staatscourant Reeds openbaar 
30 Parlementair stuk Reeds openbaar 
31 Krantenartikel Reeds openbaar 
32 Parlementair stuk Reeds openbaar 
33 Parlementair stuk Reeds openbaar 
34 Parlementair stuk Reeds openbaar 
35 Opmerldng -
36 Verwijzing naar website -
37 Regelgeving Reeds openbaar 
38 Parlementair stuk Reeds openbaar 
39 Regelgeving Reeds openbaar 
40 Regelgeving Reeds openbaar 
41 ZBO's binnen kaders. Rapportage op hoofdlijnen van het 

Begeleidingsteam Kaderwet ZBO's, 12 seplember 2007 
Reeds openbaar 

42 Parlementair stuk Reeds openbaar 
43 Stuk uit Staatscourant Reeds openbaar 
44 Verwijzing naar website -
45 Stuk uit Staatscourant Reeds openbaar 
46 Regelgeving Reeds openbaar 
47 Stuk uit Staatscourant Reeds openbaar 
48 Opmerking -
49 Opmerking -
50 Presentatie van de Ondernemingsraad, 'Sociaal emotionele 

veiligheid (s.e.v). Week 26 & 27' (2009) 
2 
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Noot 
nr. 

Omschrijving van het - voor zover vermelde - document 
in de noot 

51 Verslag Raad van Bestuur COA van 4 februari 2010 en 4 
maart 2010 

2,4 

52 Presentatie van de Ondernemingsraad, 'Sociaal emotionele 
veiligheid (s.e.v). Week 26 & 27' (2009) 

2 

53 Verslag directieraad COA van 26 mei 2009 2,4 
54 Rapportage van Ordina, 'Resultaten enquête 

organisatieontwikkeling COA', 2009 
55 Opmerking -
56 Rapportage Tussenevaluatie organisatieontwikkeling, 7 juli 

2011 
5 

57 Presentatie van Ordina van april 2010, 'Sociale Veiligheid 
directie Huisvesting' sheet 7 

58 Verslag van de directieraad van 22 juni 2010, punt 4.1 2,4 
59 Opmerking -
60 Opmerking -
61 Memo van 28 februari 2011 aan Raad van Toezicht COA, 

'Thema Veiligheid' 
2,4 

62 Rapport inzake een onderzoek naar sociaal emotionele 
veiligheid op het werk, 30 januari 2012 

5 

63 Opmerking -
64 Opmerking -
65 Krantenartikel Reeds openbaar 
66 Opmerking -
67 Verslag strategisch overleg van 22 februari 2010, p. 2 2,4 
68 Rapport inzake een onderzoek naar sociaal emotionele 

veiligheid op het werk, 30 januari 2012 
5 

69 Opmerking -
70 Verslag strategisch overleg van 24 november 2008 2,4 
71 Verslag strategisch overleg van 25 mei 2009 2,4 
72 Verslag strategisch overleg van 14 september 2011 2,4 
73 Verslag strategisch overleg van 26 april 2010 2,4 
74 Verslag strategisch overleg van 31 mei 2010 2,4 
75 Verslag bestuurlijk overleg minister voor I&A - Raad van 

Toezicht i.o. /Raad van Bestuur i.o. van 15 december 2010 
2,4 

76 Verslag overlegvergadering OR-ADCOA van 14 juni 2007 5 
77 Rapport inzake een onderzoek naar sociaal emotionele 

veiligheid op het werk, 30 januari 2012 
5 

78 Opmerking -
79 Jaarverslag Raad van Toezicht 2010, november 2011 2,4 
80 Opmerking -
81 Tussenvonnis rechtbank 's-Gravenhage, 25 januari 2011 Een samenvatting van 

het vonnis treft u in hel 
rapport aan 

82 Tussenvonnis rechtbank 's-Gravenhage, 25 januari 2011 Een samenvatting van 
het vonnis treft u in het 
rapport aan 

83 Vonnis rechtbank 's-Gravenhage, 9 augustus 2011 Een samenvatting van 
het vonnis treft u in hel 
rapport aan 

84 Opmerking -
85 Opmerking -
86 Opmerking -
87 Opmerking -
88 Opmerking -
89 Opmerking -
90 Opmerking -
91 Conceptverslag van de bespreking op 14 april 2011 5 
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Noot 
nr. 

Omschrijving van het - voor zover vermelde - document 
in de noot 

92 Nota inzake sluiting dossier over bevindingen COA van 14 
juli 2011 

5 

93 Brief van 14 juli 2011 van het minisier van BZK aan vier 
(voormalig) medewerkers van het COA 

2 

94 Gidsen HR Advies, 'Bevindingen onderzoek COA locatie 
[...] en Stijl van leidinggeven [...]' van november 2011 

5 

95 Opmerking -
96 Handleiding inzake de inhuur van externen binnen de 

raamovereenkomsten ICT dienstverlening (2007) 
1 

97 Bevoegdhedenregeling COA, oktober 2009 
98 Bevoegdhedenregeling COA, december 2011 Reeds openbaar 
99 Reglement voor het bestuur van het COA Reeds openbaar 
100 Opmerking -
101 'Regelgeving Reeds openbaar"' 
102 Parlementair stuk Reeds openbaar 
103 Parlementair stuk Reeds openbaar 
104 De baten en lasten van het baten-lastendienstmodel. 

Ministerie van Financiën, augustus 2011 
Reeds openbaar 

105 Ministerie van Financiën, Handleiding government 
governance, een instrument ter toetsing van de governance bij 
de rijksoverheid, 5 januari 2000 

Reeds openbaar 

106 Passage uit een boek Reeds openbaar 
107 Opmerking -
108 Opmerking -
109 Introductiedossier Justitie deel A d.d. 15 oktober 2010 inzake 

het sturingsmodel 
Reeds openbaar 

110 Opmerking -
111 Passage uit artikel in Openbaar Bestuur, februari 2009 Reeds openbaar 
112 Meerdere jaarrekeningen van het COA 1 
113 Opmerking -
114 Concept Financiële verantwoording 2011 5 
115 Openbare inflatiecijfers Reeds openbaar 
116 Financiële verantwoording 2010 COA 1 
117 Regelgeving Reeds openbaar 
118 Verslag Strategisch overieg DMB-COA van 21 juni 2011 2,4 
119 Notitie Bestuurlijk overleg COA van 14 seplember 2011 5 
120 Memo PO-DGVZ-BV COA van 31 oktober 2011 5 
121 Integraal Document 2010 (versie 15 november 2010) 1 

Het document is 
recentelijk tijdelijk 
vertrouwelijk ter inzage 
bij de Tweede Kamer 
gelegd 

122 Opmerking -
123 Parlementair stuk Reeds openbaar 
124 Opmerking -
125 Publieksverslagen 2006-2009 rvt COA Reeds openbaar 
126 Weloverwogen toezicht. Algemene Rekenkamer, 25 juni 2009 Reeds openbaar 
127 Opmerking -
128 Opmerking -
129 Kaders voor toezicht en verantwoording. Algemene 

Rekenkamer, februari 2008 
Reeds Openbaar 

130 Toekomstbestendig besturen. Doorontwikkeling topstructuur, 
COA (Bureau Algemeen Directeur), 11 maart 2008 

5 

131 Publicatie Staatscourant Reeds openbaar 
132 Opmerking -
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Noot 
nr. 

Omschrijving van het - voor zover vermelde - document 
in de noot 

133 Verslag rvt van 17 maart 2010, agendapunt 2 2,4 
134 Parlementair stuk Reeds openbaar 
135 Opmerking met verwijzing naar website Reeds openbaar 
136 Samenwerkingsplan COA, DT&V en IND 2011/2012 d.d. 24 

juni 2011 
5 

137 Ketenplan Vreemdelingenketen 2012-2015, 22 december 
2011 

5 

138 Opmerking met verwijzing naar website Reeds openbaar 
139 Toekomstbestendig besturen. Doorontwikkeling topstructuur, 

COA (Bureau Algemeen Directeur), 11 maart 2008 
5 

140 Toekomstbestendig besturen. Doorontwikkeling lopsü^ctuur, 
COA (Bureau Algemeen Directeur), 11 maart 2008 

5 

141 Toekomstbestendig besturen. Doorontwikkeling topstructuur, 
COA (Bureau Algemeen Directeur), 11 maart 2008 

5 

142 Functieprofiel raad van bestuur & werving - en selectiefrajel, 
18 augustus 2008 

2 ~" 

143 Jaarverslag COA 2007 Reeds openbaar 
144 Jaarverslag COA 2007 Reeds openbaar 
145 Opmerking met verwijzing naar website Reeds openbaar 
146 Parlementair stuk (Eindrapportage Onderzoek 

Financieringssytematiek COA (onderzoek door E&Y), 21 
december 2011 

Reeds openbaar 

147 Opmerking -i- verwijzing naar de verslagen van de bestuurlijke 
overleggen tussen de minister en de rvt COA 

5 

148 Parlementair stuk Reeds openbaar 
149 Verwijzing naar website Reeds openbaar 
150 Parlementair stuk Reeds openbaar 
151 Parlementair stuk Reeds openbaar 
152 Parlementair stuk Reeds openbaar 
153 Informatie aangeleverd door het ministerie van BZK Documenten zijn 

onvoldoende specifiek 
omschreven om tot een 
beoordeling te kunnen 
komen 

154 Opmerking -
155 Opmerking -
156 Regelgeving Reeds openbaar 
157 Regelgeving Reeds openbaar 
158 Regelgeving Reeds openbaar 
159 Regelgeving Reeds openbaar 
160 Regelgeving Reeds openbaar 
161 Regelgeving Reeds openbaar 
162 Regelgeving Reeds openbaar 
163 Parlementair stuk (welsvoorstei WNT) Reeds openbaar 
164 Circulaire normering Rijkspersonenauto's 2009 Reeds openbaar 
165 Normering rijkspersonenauto's 2008 van 6 mei 2008 Reeds openbaar 
166 Circulaire normering Rijkspersonenauto's 2011 Reeds openbaar 
167 Circulaire normering Rijkspersonenauto's 2011 en Circulaire 

normering Rijkspersonenauto's 2009 
Reeds openbaar 

168 Circulaire normering Rijkspersonenauto's 2011 en Circulaire 
normering Rijkspersonenauto's 2009 

Reeds openbaar 

169 Opmerking -
170 Memo BZK, ten behoeve van de Commissie, 21 februari 2012 2,4 
171 Regelgeving Reeds openbaar 
172 Opmerking -
173 Ongedateerde arbeidsovereenkomst 3 
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Noot 
nr. 

Omschrijving van het - voor zover vermelde - document 
in de noot 

174 Opmerking -
175 Aanhangel bij de arbeidsovereenkomst, stempeldatum 25 

febuari 2002 
3 

176 Aanhangel bij de arbeidsovereenkomst, stempeldatum 25 
febuari 2002 

3 

177 Arbeidsovereenkomst, op lójuni 2003 getekend door 
algemeen directeur en mevrouw A. 

3 

178 Arbeidsovereenkomst, op 16 juni 2003 getekend door 
algemeen directeur en mevrouw A. 

3 

179 Arbeidsovereenkomst, op 16 juni 2003 getekend door 
algemeen direcleur en mevrouw A. 

3-

180 Mutatieformulier functiewijziging (datumstempel 4 juli 2003) 3 
181 Ongedateerd aanhangsel met bijbehorend mutatieformulier (3 

september 2003 getekend door de budgethouder) 
3 

182 Mutatieformulier met dalumstempel 14 mei 2004 3 
183 Aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst, op 8 december 2004 

getekend 
3 

184 Rapport Ordina Public Managemenl Consulting, Advies 
functieprofiel ADCOA, 17 september 2004 

2 

185 Aanhangsel van 8 april 2005 3 
186 Intem memo van 21 december 2005 2 
187 Mutatieformulier met dalumstempel 25 februari 2005 3 
188 Aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst, ongedateerd met 

bijbehorend mutatieformulier, getekend op 29 juni 2006 
3 

189 Brief d.d. 14 juni 2007 van de voorzitter besluur aan mevr. A. 2 
190 Brief d.d. 6 maart 2008 van de PSA COA aan mevr. A. 2 
191 Brief d.d. 5 januari 2010 van de PSA COA aan mevr. A. Deze brief bevindt zich 

niet in het archief, de 
Commissie heeft de 
brief wel gezien. 

192 Overeenkomst inzake het gebruik van een autoleaseregeling, 
op 25 maart 2002 door het COA en mevr. A. onderlekend 

2 

193 Arbeidsovereenkomst .d.d 16 juni 2003, ondertekend door 
algemeen directeur en mevr. A. 

3 

194 Opmerking -
195 Verzoek ingediend bij de belastingdienst op 5 augustus 2003 

door PWC namens het COA 
5 

196 Opmerking -
197 Opmerking -
198 Conceptantwoorden op kamervragen die het COA op 22 

september 2011 opstelt 
5 

199 Brief van directeur Management Services aan de 
belastingdienst, d.d. 19 januari 2006 

2 

200 Brief belasdngdienst d.d. 26 januari 2006 aan de directeur 
Management Services 

2 

201 Brief Deloitte d.d. 4 december 2006 aan het teamhoofd PSA 
Managemenl Services 

2 

202 Brief d.d. 14 juni 2007 van de voorzitter Bestuur aan mevr. A. 2 
203 Opmerking -
204 Onderzoeksrapport Hoffman Bedrijfsrecherche, maart 2012 3 
205 Opmerking -
206 Verslag overleg DG en COA d.d. 27 september 2006 2,4 
207 Mail d.d. 13 november 2007 van het COA aan hel 

departement 
2 

208 Interne DVB-notitie d.d. 27 december 2007 5 
209 Mail d.d. 13 november 2007 van hel COA aan hct 

departemenl 
2 
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Noot 
nr. 

Omschrijving van het - voor zover vermelde - document 
in de noot 

210 Brief d.d. 18 december 2007 van plv. DG WIAV aan het 
Bestuur COA 

2,4 

211 Brief d.d. 4 maart 2008 van DG WIAV aan hel Bestuur van 
het COA 

2,4 

212 Memo d.d. 26 maart 2008 ter voorbereiding op het overieg 
van 31 niaart 2008 

5 

213 Verslag van het gesprek d.d. 31 maart 2008 2,4 
214 Memo d.d. lójuni 2008, ter voorbereiding bestuurlijk overleg 

COA op 17 juni 2008 
5 

215 Brief d.d. 14 juli 2008 van de vz bestuur/rvt i.o. aan 
DGWIAV 

2 

216 Brief plv. DGWIAV d.d. 6 oktober 2008 aan het Besmur van 
het COA, ter vaststelling financiële verantwoording 2007 

2 

217 Opmerking -
218 Verslag bestuurlijk overieg Justitie en Raad van Toezicht i.o. 

d.d. 6 april 2010 
2,4 -

219 Brief d.d. 16 november 2010 van DG IAV aan vz r\t COA 2 
220 Opmerking -
221 Brief d.d. 9 december 2010 van de vz rvt i.o. aan de minister. 2 
222 Opmerking -
223 Brief d.d. 28 december 2010 van plv. DG VZ aan bestuur 

COA, ter vaststelling financiële verantwoording 2008 
Brief d.d. 28 december 2010 van plv. DG VZ aan bestuur 
COA, ter vaststelling financiële verantwoording 2009 

2 

224 Intem, ondertekend, gespreksverslag d.d 10 mei 2011 van 
BZK 

2,4 

225 Mail d.d. 10 mei 2011 van DPRIO aan SG BZK 2,4 
226 Mail d.d. 12 mei 2011 van mevr. A. aan DPRIO met overzicht 

dat in geprek van 10 mei.2011 is overlegd (zie ook noot 261) 
2,4 

227 Intem, ondertekend, gespreksverslag d.d. 12 mei 2011 van 
BZK (zie noot 224) 

2,4 

228 Opmerking -
229 Handreiking 5 
230 Departementaal feitenrelaas 2,4 
231 Opmerking -
232 Inteme notitie DG Control aan DGVZ 5 
233 Opmerking -
234 Opmerking -
235 Opmerking -
236 Tweede gespreksverslag (uit 2010) afkomstig van mevr. A. 3 
237 Opmerking -
238 Jaarverslagen RDW 2006-2010 Reeds openbaar 
239 Opmerking -
240 Opmerking -
241 Opmerking -
242 Opmerking -
243 Opmerking -
244 Regelgeving Reeds openbaar 
245 Regelgeving Reeds openbaar 
246 Parlementair stuk Reeds openbaar 
247 Gebruik van horizontale verantwoordingsinformatie, RWT-

verkenningen deel 3, Algemene Rekenkamer, mei 2011 
Reeds openbaar 

248 Goed bestuur tussen publiek en privaat. Ontwikkelingen in 
bestuur, beleid en regelgeving. Algemene Rekenkamer, 
oktober 2006 

Reeds openbaar 

249 Opmerking -
250 Verwijzing naar website Reeds openbaar 
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Noot Omschrijving van h e t - voor zover vermelde - document 
nr. in de noot 
251 Mail d.d. 21 januari 2011 van Ambtenaar A (BZK) aan de 

directeur S, C en F (COA) 
2,4 

252 Interne nola JAZ d.d. 1 februari 2011 over de bezoldiging van 
de algemeen direcleur COA 

5 

253 Opmerking -
254 Opmerking -
255 Mail d.d. 23 februari 2011 van vice-voorzitter Raad van 

Toezicht (Besemer) aan mevr. A. 
2 

256 Advies per mail van advocaat aan COA, d.d. 8 maart 2011 2 
257 Opmerking -
258 Arrest van het Gerechtshof (10 januari 2012) Reeds openbaar 
259 Intern, onderlekend gespreksverslag d.d. 10 mei 2011 van 

BZK 
2,4 

260 Mail d.d. 10 mei 2011 van DPRIO aan SG BZK 2,4 
261 Mail d.d. 12 mei 2011 van mevr. A. aan DPRIO 2,4 
262 Intern, ondertekend, gespreksverslag d.d. 12 mei 2011 van 

BZK (zie noot 259) 
2,4 

263 Opmerking -
264 Handreiking 5 
265 Departementaal feitenrelaas 2,4 
266 Opmerking -
267 Interne notitie DG Control aan DGVZ 5 
268 Informatie over de maand seplember 2011 uil: 

• documenten van BZK en van hel COA, • 2,4 
• schriftelijke uitdraaien van mailverkeer binnen het • 2,4 

departemenl, 
• mailverkeer binnen het COA en • 2,4 
• mailverkeer lussen departemenl en COA, • 2,4 
• een BZK-feilenrelaas ten behoeve van de • 2,4 

Onderzoekscommissie, 
• schriftelijke uitdraaien van het sms-verkeer lussen de • 3 

waarnemend DGVZ en mevr. A, 
• door geïnterviewden aangeleverde documenten en • Documenten 

zijn 
onvoldoende 
specifiek 
omschreven 
om lol een 
beoordeling te 
kunnen komen 

• de uitspraak van hel Gerechtshof 's-Gravenhage van • Reeds 
10 januari 2012 openbaar 
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Kaad van besluur 
4 februari 2010 

naam overleg 
dalum overleg 
aanwezig 

gasi 

1. Opening en vastsielling agenda 
De voorzitler opent de vergadering. 

2. Rnad van besluur d.d. 28 januari 2010 
a. Vaslstelling verslag raad van besluur d.d. 28 januari 20)0 
liet verslag wordl ongewijzigd vastgesteld. 

b. Vasisiclling besluitenlijst raad van bestuur week 4 -
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2010 

3. Terugblik formele overleggen en ie nemen besluiten 
a. Naar aanleiding van de dircclicmad d.d. 2 februari 2010 
I) Schouw gevolgen locallcs AsiclbrlefiOpvang - Bnr. 2010-009) 
Aangezien nog niet duidelijk is of communicatie met medewerkers van de betrokken locaties en 
de gemeenten heeft plaatsgevonden, is hcl besluit nog niet uitgebreid opgenomen op de 
besluitenlijst van week S. 

Besluil opgenomen op besliiiienlij.'it week 5 - 2010: 
De raad van bestuur besluit in te stemmen met het aantal in te richten col- cn pol-plaatsen. Bij 
de inrichting van de col cn de pni's vormt de tabel met ruimlelijk-functionele consequenties van 
dc asiclbriefhei uitgangspunt 
De directeur Opvang komt nog terug op de uitwerking van de betekenis van het besluit van de 
raad van bestuur (besluitenlijst weck 41 & 42 - 2009) inzake Implementatie afschaffen 
categorale opvang per I juli 2010. 

De iiiiweiking van liel besluil is als volgl: 
Het aanlal in le richten col-plaatsen bedraagl 225. 
1 let aantal in te richten pol-plaatsen per aanmeldcentrum bedraagt 550. 
In Ter .^pel wordt een col ingericht met 225 plaatsen. 
In Ter Apel worden (ook) 550 pol-plekken ingericht, 
In azc Wageningen en (onder voorbehoud) azc Amhem worden bij elkaar 450 pol-plekken 
ingericht. 
In azc Gilze worden 550 pol-plekken ingericht ten behoeve van azc Den Bosch. De 
inrichting zal zo worden 'vormgegeven' dat een pol-plek snel omgeklapt kan worden tot een 
reguliere azc-plek, 
In azc Katwijk worden 50 plaatsen ingericht die inzetbaar zijn als pol-plek. Op momenten 
dat geen aanvragen van asielzoekers die over land zijn binnengekomen worden behandeld 
op ac Schiphol, worden de plekken direcl gebruikt als azc-plek. 
Bij de inrichting van de col en de pol's vormt de tabel met ruimlelijk-functionele 
consequenties van de asielbrief het uitgangspunt. 

2) Voorstel aanpak personele gevolgen Asielbrief, inclusief verruiming IM 
werklijden (Opvang - Bnr. 2010-010) Q 
ln de directieraad is een eersle Visie op opvangen gepresenteerd en cen notitie uitgereikt die /«i 
wordl betrokken bij verdere besluitvorming. „^ 

Besluit opgenomen op besluilenlijsl week 5 - 2010: 
De raad van bestuur neemt}mel Instemming kennis van het procesvoorstel. 

Besluil opgenomen op besluilenlijsl treek 5 - 2010: 
De raad van bestuur stelt het COA Opleidingsplan 2010 vast. 

4) Concernmarap t/m december 2009 (SC&F - Bnr. 2010-008) 
Bestuil opgenomen op besluilenlijsl tveek 5 - 2010: 
De raad van bestuur neemt op basis van de bespreking in de directieraad kennis van de 
concernmarap december 2009. 

3) COA Opleidingsplan 2010 (MS - Bnr. 2009-108) 
De aanbevelingen en de opmerkingen die tijdens de vergadering van de direciieraad zijn 
gemaakl worden in het kader van organisatieontwikkeling in het federatief beraad besproken. 

In overieg met directeur SC&F zal het lid raad van bestuur de huidige concernmarap en 
maandrapponage evalueren en bekijken hoe een verbetering op inhoud, planning en 
bespreekpunten kan plaatsvinden. 
Hel dnel van beide rapportages is verschillend: de kwartaalrapponage dienl om bij te sturen en 
de maandrapportage dientpm te kijken ofde betreffende directie "in control' is. 

Bevestigd wordt dat hel lid van de raad van bestuur samen met directeur SC&F de 
onderhandelingen over de beschikking 2010 zal voeren. 

b. Overige besluiten 
5) Aanvullende projcctaiinvraag voorbereidingsfase Oude Pekcla aanpassen woonunits 
amv 
De voorzitter heeft hiervoor reeds voor akkoord gelekend. Besluit moet nog worden opgenomen 
op de besluitenlijst. ; 
Besluit opgenomen op besluilenlijsl tveek 5 - 2010: 
Op basis van het advies van SC&F besluit de raad van bestuur £38.164.- aanvullend toete 
kennen voor het verplaatsen van de leskeuken.  

4.lngekomcn post cn afhandeling daarvan 
a. Voortgangsovcrzichl openslaande brieven 2009/2010 
Ter informalie wordt wekelijks een actueel overzicht, waarbij de wijzigingen zichtbaar zijn. 

Verslag raad van bestuur d.d. 4 febmari 2010 
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toegevoegd. Hel overzicht zal op afdoening van brieven worden geactualiseerd. 

S. Afstemming CDA-brede priorileilen en onderwerpen 
a. Asielbrief 
De voorzitter doet verslag van haar gesprek met d^ 

| ^ M H | ^ h e e f l de opdrachl om de kosten van inhuizing van derden op een locatie te 
onaer?oeRen. 

b. Organisatieontwikkeling 
De enquête organisatieontwikkeling loopt. 
De voorzitter vraagt naar het programma voor de managementtweedaagse op 8 en 9 maan as 
en verzoekt dit tijdig in de raad van bestuur te bespreken 

c. Financiering, kostprijsherijking, rijksbrede heroverwegingen 
- Notitie Doelmatigheid 

ü. Strategisch Informatie Forum (SIF) 
ln het SIF is de jaardecharge besproken die binnenkort wordl voorgelegd aan de voorzitter van 
de raad van besluur, 

e. Tender Assurance Board (TAD) 
Zoals afgesproken is het lid raad van bestuur achteraf door middel van de TAB betrokken. 

f. - Prognoscmonilor (bijlage) 
Tijdens de vergadering van de direciieraad wordt een ander overzicht uitgereikt dan dat waarop 
directeur Huisvesting toelichting geeft. Afgesproken wordt de stukken die bij dc vergadering 
van de raad van bestuur zijn gevoegd, voortaan bij de directieraadstukken te voegen. 

Vervolgens worden een aantal ontwikkelingen op het gebied van capaciteit besproken (Grave. 
Rosmalen en Amsterdam), Naar aanleiding van Rosmalen heeft een lid van de raad van toezicht 
conlact gehad met de voorzitter. 

In de notitie Bestuurlijk relatiemanagement die door S&B wordt opgesteld, wordt ook 
meegenomen hoe na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart as. met dc nieuw gevormde 
colleges wordt omgegaan. 

- Bezetting vanuit noodopvang gemeenten nnnr COA (bijlage) 
De doorstroom vanuit de noodopvang gemeenten naar COA is nog niet hoog. Er is nog geen 
instroom vanuit de motie Spekman. De cijfers zullen worden toegevoegd. 

Verslag raad van bestuur d.d, 4 februari 2010 

Het is een zinvolle club, maar inmiddels enigszins verzadigd. Ten tijde van de kaderwet zbo' 
werd hel steeds meer een belangengroep van zbo's die niet met elkaar te vergelijken zijn. De 
een kan niet de belangen van de ander vertegenwoordigen 

© 

M 

M 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen na tc denken over de vraag of het COA moet blijven 
deelnemen aan de HPV en in welke vorm. Als het COA blijft deelnemen dan is visitatie aan de 
orde. Overigens is het laatstejaar bij het plannen van vergaderdata geen rekening gehouden met 
de aanwezigheid van het COA, 

6. Rondvraag, mededcliiigen en sluiting 
De voor2itler sluit de vergadering. 

I 
Verslag raad van besluur d.d. 4 februari 2010 
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Raad van bestaur 
4 maart 2010 

naam overleg 
datum overleg 
aanwezig 
afwezig 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. 

2. Raad van bestuur d.d. 18 februari 2010 
a. Vaststelling verslag raad van bestuur d.d. 18 februari 2010 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

b. Vaststelling besluitenlijst raad van bestuur week 7&8 - 2010 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Terugblik formele overleggen en te nemen besluiten 
a. Naar aanleiding van de directieraad d.d. 2 maart 2010 
- De notitie 'Devolgende stap in organisatieontwikkeling' (S&B - Bnr. 2010-017) is een 
werkdocument en brengt de samenhang in kaart, waarvoor dank. De tekst zal nog verder worden 
aangescherpt waarbij ook de opdracht aan de werkgroep helder moet zijn. 

1) Actualisatie voorraadbeheerplan tot en met 31 juli 2010 (memo Vt&C d.d. 
februari 2010) 
Besluit opgenomen op besluitenlijst week 9&I0 - 2010: 
De raad van bestuur besluit akkoord te gaan met de voorgestelde mutaties aan de 
vastgoedvoorraad, te weten: 
1. de sluiting van Eindhoven per 31 juli 2010 (o&i, 540 plaatsen; amv 48 plaatsen); 
2. de verlenging van atc, o&i Heijen (118 plaatsen) vanaf 4 mei 2010; 
3. de verlening van atc, o&i Well (104 plaatsen) vanaf4 mei 2010. 

2) HRM-meerjarenplan 2010-2013 (B&JZ - Bnr. 2010- 016) 
Besluit opgenomen op besluitenlijst week 9&10 - 2010: 
De raad van bestuur neemt met instemming kennis van het HRM-meerjarenplan 2010-2013. 

b. Overige besluiten (naar aanleiding van de overlegvergadering met de ondememingsraad d.d. 
25 februari 2010) 
Er zijn geen besluiten naar aanleiding van de overlegvergadering. 

De OR heeft 2 initiatiefvoorstellen ingediend, te weten 1) Standplaatswijziging en 2) 
Werkoverleg. Voorstel 1) Standplaatswijziging zal door directeur Opvang met het MT Opvang 
worden besproken. Voorstel 2) Werkoverleg wordt voor de vergadering van de directieraad 
geagendeerd. 

c. Overige besluiten (naar aanleiding van de auditcommissie d.d. 4 maart 2010) 
3) Auditjaarverslag 2009 d.d. 23 februari 2010 
Besluit opgenomen op besluitenlijst week 9&10 - 2010: 
De raad van bestuur stelt het auditjaarverslag 2009 vast. 
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Ö d. Overige besluiten 
4) Aan'vullende projectaanvraag initiatieffase voor het project Asbest 
De voorzitter heeft hiervoor reeds voor akkoord getekend. Besluit moet nog worden opgenomen 
op de besluitenlijst.  
Besluit opgenomen op besluitenlijst week 9&10 - 2010: 
Op basis van het advies van SC&F besluit de raad van bestuur € 93.220,- toe te kemien voor de 
inzet van een projectleider voorbereiding voor het eerste halhaar 2010 (derde aanvullende 
aanvraag). 
Op basis van het advies van SC&F besluit de raad van bestuur € 22.924,- toe te kennen voor de 
inventarisatie van de volgende 3 locaties (Musselkanaal, Amersfoort en Vught) en 2 
voorlichtingsdagen (vierde aanvullende aanvraag). ^  

O 

5) Aanvullende voorbereidingsfase projectinrichting voor aanpassen ten behoeve van de 
opening van locatie Velp 
Toelichting: In week 46 is het onderstaande besluit genomen: 
3) Initiatief t/m definitiefase projectinrichting voor huren locatie Velp 
De raad van bestuur besluit uit capaciteitsoverwegingen akkoord te gaan met de 
investeringsaanvraag voorde inrichting van 80 plaatsen op de huurlocatie Velp en wijkt 
hierdoor afvan het schriftelijke advies van SC&F d.d. 2 november 2009. 

De voorzitter heeft voor de aanvullende investeringsaan-vraag reeds voor akkoord getekend met 
de volgende opmerking: 'Gezien de consequenties van het stoppen voor zowel capaciteit als 
fmanciën besluit ik om toch door te gaan en afte wijken van het advies.' Besluit moet nog 
worden opgenomen op de besluitenlijst.  
Besluit opgenomen op besluitenlijst week 9&10 - 2010: 
De raad van bestuur besluit uit capaciteits- en financiële overwegingen akkoord te gaan met de 
aanvullende investeringsaanvraag van € 89.064,- voor de opening van locatie Velp en wijkt 
hiermee afvan het schriftelijke advies van SC&F d.d. 2 maart 2010. 

Afgesproken wordt dat het lid van de raad van bestuur voorafgaand aan de vergaderingen van 
de raad van bestuur zich inhoudelijk laat informeren over de investeringsaanvragen van 
Huisvesting. De ijavesleringsaanvragen worden bij de agenda van de vergadering van de raad 
van bestuur gevoegd. 

2 van 4 

Verslagraad van bestuur d.d. 4 maart 2010 
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6) Wijziging P&C proces met betrekking tot maandelijkse gesprekscyclus voor enkele 
directies (memo SC&F d.d. 20 januari 2010) 
Besluit opgenomen op besluitenlijst week9&10  2010: 
De raad van bestuur sterat in met de wijziging van het p&cproces voor de directies Strategie & 
Bestuur (inclusief Management Stmctuur), Beleid & Juridische Zaken (exclusief ziektekosten), 
Sturing, Control & Finance en de Auditdienst waarbij de maandelijkse gesprekken over 
financiën, personeel, ontwikkeling afbouw extemen en rechtmatigheid met de raad van bestuur 
komen te vervallen met ingang van 1 januari 2010. Confonn praktijk worden de afeonderiijke 
maandgesprekken van de directies Huisvesting en Vastgoed & Capaciteit gekoppeld tot één 
maandgesprek.  

 Consequenties afgesloten atccontracten/nonnering atc (meiho SC&F 
d.d. 22 februari 2010) 
Dit memo wordt eerst in het maandgesprek met Opvang aan de orde gesteld, waama de raad van 
bestuur een besluit zal nemen. 

4. Ingekomen post en afhandeling daarvan 
a. Voortgangsoverzicht openstaande brieven opdrachtgever 2010 
Ter informatie wordt wekelijks een actueel overzicht, waarbij de wijzigingen zichtbaar zijn, 
toegevoegd. 

b. Risico's AMVdossier (memo Opvang d.d. 25 febmari 2010) 
In de maandgesprekken is nu risicomanagement meegenomen. Het format van Huisvesting met 
inschatting van de risico's en weergave van beheersmaatregelen bevalt. Eventuele inteme 
fmanciële risico's dienen de directies zelf op te lossen. 

5. Afstemming COAbrede prioriteiten en onderwerpen 
a. Asielbrief 
In de Eerste Kamer zijn kritische vragen gesteld over de Asielbrief. 
Woensdag 10 maart a.s. vindt een beslissende stuurgroep PFVA in aanwezigheid van 

^^olaats. 

b. Organisatieontwikkeling 

Op 8 en 9 maart a.s. ■vindt de tweedaagse managementbijeenkomst plaats. 

c Financiering, kostprijsherijking, rijksbrede heroverwegingen: geen bijzonderheden. 

d. Strategisch Informatie Forum (SIF) 
 Verslag SIF d.d. 3 februari 2010 

Afgesproken wordt dat met ingang van 2010 het jaarplan SIF in de vergadering van de raad van 
bestuur wordt vastgesteld (actie lid raad van bestuur) zodat aan het einde van hetjaar decharge 
kan plaatsvinden. 

3 van 4 
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e. Tender Assurance Board (TAB): loopt. 

f. - Prognosemonitor 
- Bezetting vanuit noodopvang gemeenten naar COA/bezetting motie Spekman: loopt. 

O 

g. Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) 
- Tweede Lustrum HPV 
Het COA kan niet de verantwoordeUjkheid over bepaalde zaken m het kader van publiek 
verantwoorden overdragen aan de handvestgroep. Processen bij en producten van het COA zijn 
onvergelijkbaar met die van de andere organisaties in de Handvestgroep. 
In het kader van bedrijfsvoering kan het wël weer nuttig zijn óih informatie bij andere 
organisaties op te halen (ook via de Rijksbrede Benchmark Groep). 
De voorzitter concludeert dat het COA in de Handvestgroep Publiek Verantwoorden blijft 
participeren maar op het juiste moment zal zeggen 'even niet'. 

6. Rondvraag, mededelingen en sluiting 

D 

De voorzitter sluit de vergadering. 

4 van 4 
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Week 26 & 27 



ê medezeggeraschap wi i graagnc. 

de achterban betrekken bij het thema S.E.V. en informeren over de 
stappen die de mz tot nu toe heeft genomen. 

de reacties, opmerkingen en aanvullingen van de achterban 
meenemen in (het bijsturen van) de vervolgactiviteiten van de mz. 

^e medeiegg ©Bischap Wii weten of we 
sen ©ver het hoofd i l eo . 



Hoe is het ©oderwerp ©p de agenda van de ©r gekomen? 
De aarüfleidiog 

In en rond het onderzoek naar aanleiding van het vertrek van de 
UtÊÊÊÊÊKIÊÊÊÊÊÊ (€>nd 2007) gaven verontrustend veel 
medewerkers aan zich niet veilig voelen openlijk te spreken 
bijvoorbeeld over zaken die hen bezighouden omdat zij vrezen voor 
represailles. 

rondom de ^miB[HIHHIHHBHiHHHIi lHHIII 
De overige signalen en voorbeelden van de medewerkers die de or 
door de jaren heen heeft ontvangen die gerelateerd zijn aan of 
gevolgen hebben voor de sociaal emotionele veiligheid. 

Gezien het belang van veiligheidsgevoel van de medewerker wilde de 
raad met de bestuurder van gedachten wisselen over de wijze waarop 
het veiligheidsgevoel van medewerkers kan worden bevorderd. 



^¥©1 

De or heeft zich op 22 mei 2008 naar aanleiding van een situatie met 
de J B I H H H H I I H H H I I f V C ^ ^ spreekwoordelijke druppel...) 
teruggetrokken en tijdelijk het gesprek met de bestuurder opgeschort. 

De or is onder begeleiding van deskundigen zich gaan verdiepen in 
wijze waarop het onderwerp kon worden aangepakt en hoe het 
gesprek met de bestuurder weer gestart kon worden. 

Eerste gesprek met (juli 2008) 

Tweede gesprek met UttÊIÊÊÊÊM (september 2008). In dit gesprek 
hebben beide partijen beelden gedeeld en het probleem erkend, maar 
kwamen tot de conclusie onvoldoende kennis te hebben van het 
onderwerp om te weten 'wat wijsheid is'. Daarom heeft iedere partij 
een adviesbureau uitgenodigd om een 'mini-hoorcollege' te geven. 

Mini-hoorcollege met de twee 'adviesbureaus' (december 2008) 



bestuurder in september 2008 gedeeld 
COA S/) Qe:.nxxa(i\ Or€̂ ü<xr\ o'pvanc^ a.'ïielzoeS^rcrs 

Welke sSgimaien kreeg de or o=a= van de nnedewerkers? 
Er is geen directe en open communicatie tussen medewerkers horizontaal en 
verticaal. 
Er zijn te veel wisselingen in het management; er kan geen band worden 
opgebouwd met de leidinggevende en het histonsch besef ontbreekt. 
De samenstelling van de directie is de afgelopen 3 jaar 3 keer gewisseld. 
Sommige ex-medewerkers knjgen een 'spreekverbod'. 
Er is een beleving van afreken- en intimidatiecultuur. 
Afdelingen en directies zijn ondanks de reorganisaties nog steeds verkokerd. 
Ad hoc prioriteitstelling gaat boven planning op lange termijn. 
Er is kennisveriies door vertrek veel medewerkers. 
Reparaties van mankementen op locaties worden niet of laat afgehandeld ten 
koste van de fysieke veiligheid en beheersbaarheid. 
Er is sprake van een permanente goed nieuwsshow. Top-down en bottum-up 
wordt er gedaan alsof er geen problemen zijn. 
Werving- en selectieprocedures zijn doorgestoken kaart. 



CÖA S^ CentTüül Orgaan opvang asiehoekcrs Historie 

Ter voorbereiding op het mini-hoorcollege met de or, bestuurder en de 
twee adviesbureau's zijn er vragen gesteld aan de adviesbureau's. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

Is het mogelijk een (verondersteld) gevoel van sociale en 
emotionele onveiligheid bij medewerkers te onderzoeken? 
Zo ja, wat is de beste manier om de oorzaken van dit 
gevoel bij medewerkers boven tafel te krijgen? 
Hoe geef je zo'n onderzoek het beste vorm? 
Waar moet rekening mee worden gehouden in een dergelijk 
onderzoek? (risico's) 
Welke rol kan de or spelen bij het onderzoek? 



Historie 
Uitkomsteo mini-colteqe 

COA y ) Centraal Orgaan opvang asielzoekers i ' ' t r ï4M«jJ^i1vI ' t£ l mlïïm 

üe vragen 
Een onderzoek betekent terugkijken, stilstand. Je hebt bovendien geen 
onderzoek nodig om te weten wat er aan de hand is. 
Om sociaal emotionele veiligheid aan te pakken, moet het worden 
erkend door het management en het management moet er 
gezamenlijk met de medewerkers aan willen werken. 
De beste manier is om gezamelijk op te trekken in de aanpak van het 
probleem. 



CÖA Cenimal Orgaan opvang asielzoekers Historie 

De or heeft er voor gekozen zich vervolgens verder te laten begeleiden óoor het 
adviesbureau Bezemer en Kuiper om te komen tot een voorstel voor een plan 
van aanpak ter verbetering van de sociaal emotionele veiligheid in het bedrijf. 
In de bijeenkomsten met de deskundige is vooral gekeken naar en gesproken 
over hoe een organisatie waarin je je sociaal emotioneel veilig zou kunnen 
voelen er uit ziet volgens de leden van de medezeggenschap. 
Dat heeft de hele medezeggenschap getracht te omschrijven en is vervolgens 
toegepast op het COA. Dit heeft geresulteerd in: 

De medezeggenschap is er van overtuigd dat wanneer de organisatie het 
leidende principe en de waarden hanteert, hij een werkomgeving biedt waarin 
medewerkers zich sociaal emotioneel veilig kunnen voelen. 
Het is een ideaalplaatje, maar vooral iets om naar toe te werken en waar alle 
medewerkers een bijdrage aan kunnen leveren. 



^:fi 

PrJn-cS-pe het; o -s overtuiging die aan al iemands handelen ten grondslag ligt; beginsel, 
grondbeginsel, -regel: in ~ op zichzelf 
Waarden verwijzen naar algemene principes die belangrijk worden geacht in een organisatie. 

'■■ê''p0ÊM 



y / Cenrroöl Orgaan opvang asieh:oek<?rs 
e 6 Kernwaarden van de 

medezeggenschap 

i BCer^waar iSDSC 

G©ini€[r@@tt be tekemt d i t d a t de COA^o rgan i sa t i a uou 

o rechtvaardig handelt en evenwaardigheid als uitgangspunt hanteert; 

Q vertrouwen geeft en verantwoordelijkheid geeft en neemt (in 
wederkerigheid) 

betrouwbaar en transparant is; 

een bestendige en duidelijke werkomgeving biedt; 

handelt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid; 

erkenning en waardering voor de professional toont. 

o 

10' 



COA V/ CenxxaaX Orgaan opuang asii?lzoekers 
Korte ui t ieg van een aanta l 

t e rmen 

rechtvaardig handelt en evenwaardigheid als uitgangspunt hanteert; 
Evenwaardigheid - Het waarderen en betrekken van letterlijk iedereen. In Zuid-Nederland noemen ze 
dat 'evenwaardigheid', iedereen is evenveel waard. Niet te verwarren met gelijkheid of 
gelijkwaardigheid; mensen zijn nou eenmaal niet gelijk. 

vertrouwen geeft en verantwoordelijkheid geeft en neemt fin wederkerigheid) 
In wederkerigheid - om het te laten 'werken' , is tweerichtingsverkeer nodig. 

betrouwbaar en transparant is; 
Doen wat je zegt, zeg wat je doet. Helder zijn over processen en over de inhoud, op voorwaarde dat 
het stadium van communiceren niet leidt tot Yuis'. 

een bestendige en duidelijke werkomgeving biedt; 
Een werkomgeving die de voortdurende veranderende omgeving aankan 

handelt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordeliikheid: 
Verantwoordelijkheid vanuit de opdracht Justitie en betrokkenheid vanuit het hart. 

erkenning en waardering voor de professional toont. 

11 



sra öyciitkasteei, sn 
Om dit te kunnen beoordelen, is het goed om de 

lemmeringen' inzichtelijk te maken. 

it wordt bedoeM imet belemmeringen? 
Met belemmeringen bedoelen we in dit geval die zaken die het 
realiseren van de 6 kernwaarden en het verbeteren van het 
gevoel van sociaal emotionele veiligheid in de weg kunnen 
staan. 

at wo rd t bed©eld met ©piossiogeii? 
Met oplossingen bedoelen we de mogelijke ideeën vanuit 
medewerkers om de belemmeringen weg te nemen. 

12 



ïn format ievoorz ieo i i ig (signafeo) 

o Medewerkers ontvangen een overvloed aan (vak-)informatie via de e-
mail en intranet. Alles is belangrijk en alles heeft prionteit. Gevolg, de 
informatie komt niet over. 

De uitleg, invulling en prioriteitstelling wordt aan de individuele 
medewerker overgelaten. 

Terugkoppeling van leidinggevende op vragen, suggesties en/of 
klachten is niec overal vanzelfsprekend. De leidinggevende heeft het 
veelal te druk voor medewerkers/team. 

Werkoverleg wordt niet overal structureel gehouden. 

o Informatie is toegankelijk voor medewerkers. 

© Meer aandacht voor communicatie in plaats van informatie, 

o Werkoverleg wordt structureel gehouden. 

13 



isongern 
Informatie wordt tijdig en gesorteerd op relevantie voor de 
functie/persoon of als zodanig herkenbaar, met prioriteitsduiding 
aangeleverd. 

Informatie is kort, bondig en toegankelijk geschreven (taal van de 
lezer). 

In het werkoverleg wordt de ontvangen informatie afgestemd en 
besproken met de leidinggevende en collega's. 

Wanneer de medewerker vragen, suggesties en klachten heeft, 
spreekt hij met de leidinggevende af wanneer deze, indien niet direct, 
een reactie zal geven. Beide personen kunnen de terugkoppeling 
monitoren. Zo ook voor de terugkoppeling op zaken vanuit het 
teamoverieg. 

Openheid en transparantie is met name afhankelijk van de inzet van de leidinggevende. De 
leidinggevende coördineert de afstemming en stuurt het gesprek met medewerkers over 
nieuwe informatie. 
Hiervoor is het van belang dat de leidinggevende voldoende beschikbaar is. 

14 



COA y } Centraal Orgaan opvang asielzoekers BELEMMERINGEN 

rschöi m beievrng vara de werkel i jkheid (sfgnaSei 

Er is geen eenduidig beeld over en weer van de werkvloer en het 
management. 

Zoeken naar verbinding en interesse in de ander(e) 
groep/afdeling/directie is niet vanzelfsprekend. 

Zaken worden soms positiever voorgesteld dan ze zijn. 

De ander of andere afdeling wordt snel in twijfel getrokken. 

Wens 

Verbindingen tussen en op alle niveaus waarbij we willen weten wat er 
op andere plekken speelt. 

Geen onderscheid meer tussen wij en zij. 

'm-



o 

o 

©ssflBugefTii 

Uitleg over de visie en missie van het COA (gezamenlijke waarden -
waardeverbondenheid). 

Uitleg over de besturingsfilosofie (het sturingsvierkant) 

Vormgeven aan de binnenkant van het sturingsvierkant. Het leggen 
van de verbindingen. 

De dialoog starten over houding en gedrag. 

Afdelingsbezoeken onderling. 

16 



COA yp CenXraaX Orgaan opvang osidzoefecrs ; BELEMMERINGEN 

o 

sme (signa 
Medewerkers zijn door de jaren heen gewend geraakt om op 
veranderingen of gebeurtenissen negatief en cynisch te reageren. 

Veel zaken worden op voorhand negatief uitgelegd/geïnterpreteerd 
CDit zal wel verzonnen zijn orndat../'). 

Er wordt makkelijk geklaagd/geoordeeld over andere personen, 
afdelingen en/of directies. 

Positieve en constructieve houding van medewerkers. 

Met medewerkers wordt ook het management bedoeld. 

■'ym':



COA yp Ce.nt.raa\ Orgaan opvang asieVioekers MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

o 

DSSQDigeo 

Dialoog over waardeverbondenheid aangaan met elkaar in het 
teamoverleg. 
Dialoog over houding en gedrag aangaan met elkaar in het 
teamoverleg. 

Invulling geven aan de coachende leidinggevende taak van de 
managers ten aan zien van dit onderwerp. 

Successen en falen delen. 

18 
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;igniaies 
Veel relatief kleine zaken worden niet afgehandeld doordat ze tussen 
afdelingen/directies blijven hangen. 

Medewerkers raken geïrriteerd doordat zij naar hun beleving constant 
achter zaken aan moeten zitten en het resultaat uitblijft of dat het zo 
lang duurt dat het niet meer als succes aanvoelt. 

© Meer handelingsvrijheid voor medewerkers om op locatie/afdeling zelf 
zaken af te kunnen handelen. 

o Medewerkers kunnen resultaatgericht werken. 

19; 



iSBioerD 

Onderzoeken welke 'kleine' zaken op locatie/afdeling 
afgehandeld kunnen worden. 

Onderzoeken waarde lijnen korter zouden kunnen. 



o 

G 

ooriopeode veranderingen 

Tot nu toe vanaf 2001 per jaar minimaal 1 reorganisatie (al dan niet 
gerelateerd aan krimp). 

Het vakmanschap van de medewerkers wordt door veranderingen vaak 
aangetast. 

Medewerkers zijn beschadigd. 

ens 

Stabiliteit en meer positieve horizon. 

Veranderen doe je samen. 

.21 



imoeo 

Evaluatiecyclus - alleen veranderen als het leidt tot verbetering 

nemen om verandering toe te lichten (nut en noodzaak), de 
verbinding te zoeken met de betrokkenen (representatieve 
groep) en te implementeren. Veranderen doe je samen. 



COA y ) CeniraaX Orgaan opvang asielzoekers ERINGEN 

Befevsog vare afrekencul tuur (signalen) 

o In de beleving van de medewerkers heeft het COA een afrekencultuur. 
Men heeft het idee dat wanneer je de normen niet haalt, je er voor 
uitkomt datje de mening van het hogere niveau niet deelt en/of je 
afwijkt van de procedures er negatieve consequenties zijn voor je 
carrière bij het COA. 

Een gezonde bedrijfscultuur. o 

■:-23-, 



ifliioeo 

Consequent correct voorbeeldgedrag management. 

Consequent correct gedrag van medewerkers. 

Gezamenlijk werken aan de cultuurverandering en zorgdragen 
voor eigen bijdrage aan een veilige werksfeer (horizontaal en 



o 

o 

er verbinding met de werkv ioer (signaSe» 

Veranderingen worden van bovenaf zonder afstemming met de 
werkvloer ingezet, met als gevolg dat de theorie niet aansluit op de 
praktijk. Wanneer medewerkers daar zich dan over uitspreken, 
ondervinden zij geen erkenning of uitleg. 

Het is niet duidelijk wie waar over gaat, met als gevolg dat men een 
andere verwachting heeft over zijn/haar invloed. 

Het vanzelfsprekend leggen van de verbinding met de 
werkvloer/betrokkenen bij veranderingstrajecten. 

Geen teleurstellingen meer over 'inspraak'. 

Erkenning van problemen/knelpunten. 

25 



CÖA y / Centraal Orgaan opvang asielzoekers OGELUKE OPLOSSINGEN 

i©ssöriige[n] 
Er wordt óoor de leidinggevende in het werkoverleg aandacht besteed 
aan de toelichting van vakinformatie en het uitleggen het nut en 
noodzaak van veranderingen/keuzen die worden gemaakt. 

Invulling geven aan de coachende taak van de leidinggevende: door in 
het werkoverleg zaken te delen. Zo wordt het individuele doel een 
gezamenlijk doel. 

Duidelijkheid verstrekken aan de medewerker over de mate van 
invloed die hij of zij heeft in het besluitv/ormingtraject. 

2ë 
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Hindividyele doeieai versus gezamenli jke doelen (sïgnales 

o Het lijkt alsof er meer wordt gewerkt met en gestreefd naar het 
behalen van individuele doelen. Het gevolg hiervan is dat men handelt 
vanuit eigen belang (scoren) en er geen sprake is van 
waardeverbondenheid. 

G Men denkt vanuit het eigen terrein. 

Wens 

o Gezamenlijk nastreven van gezamenlijke doelen. 

o Doelstellingen moeten helder, haalbaar en bespreekbaar zijn, 

© Positievere instelling. 

■■■̂ rzrf 



Centroal Orgaan opvang asielzoekers OPLOSSINGEN 

©ssioqein 
moet zijn waar COA voor staat en werkt zodat 

medewerkers dat kunnen vertalen naar hun positie/functie. Dat 
kan door met medewerkers in gesprek te gaan over de COA 
doelen (in hun eigen taal) 



Je kan stellen dat het COA door omstandigheden een 'beschadigde' 
organisatie is en dat de medewerkers heel wat hebben meegemaakt 
en sommige daarvan een slijtageslag hebben ondergaan. 

Om verder te kunnen moeten we dit gezamenlijk erkennen en zullen 
we moeten kiiken naar hoe dit zou kunnen worden 'hersteld'. 



COA y ) Centraal Orgaan opvang asielzoekers Vragen aan de achterban 

Vrageim aaim die jy l l ie? 

o Is dit in het algemeen herkenbaar? 

o Wat herken je niet of wat klopt er niet? 

o Heb je aanvullingen? 

o Wat zijn oplossingen/aanbevelingen op het gebied van medewerkers, 
ontplooiing, organisatie en management ter verbetering van de sociaal 
emotionele veiligheid? 

30 



Het leidende principe & de waarden van de medezeggenschap 

Herziening HRM-beleid 

Managementdagen (thema veiligheid) 

De enquête/monitor organisatieontwikkeling 

Arbo (aangenomen initiatiefvoorstel) 

'.■■■'m 
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COA yf Centraal Orgaan opvang asielzoefeers verslag 

naunovciicB Directieraad 
dulummcrlcB 2 6 - 0 5 - 2 0 0 9 

[un\scMg 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voomlter openi de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

3. Bespreekpunten zonder stukken 
3.1 Stand van zaken project gczondhciüszorg 

HU 

a 

M 

Op verzoek wordt het agendapunt 4.2 'Conlracteigenaarschap van inkoopconlracten' verwijderd 
van de agenda, omdal de notitie nog niel is afgestemd. Agendapunt 4.4 ' Vasigoedvisie' wordl 
loegevoegd. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.  

2. Versiag, actiepunlenlijst/voorraadagenda en afsprakenlijst 
2.1 Verslag directieraad 19 mei 2009 

Het verslag wordl met een tekstuele wijziging vastgesteld.  

Naar aanleiding van het verslag'. 
Notitie PIT/IBW/AMOG, De cijfers van de kosien van reguliere zorgaanbieders zijn 
gisieren ontvangen. Na analyse worden deze verwerkt in de noiilie en aan de voorzitler 
raad van besluur i.o. aangeboden. 
Dag van de Medewerker: hei aanlal aanmeldingen is 718. Inschrijven is mogelijk iot en 
met 5 juni, 

2.2 Aciiepunlenlijst/voorraadagenda 
De aciiepunlenlijsi/voonaadagenda wordt voor kennisgeving aangenomen. Voor de directieraad 
van 2 juni slaan veel onderwerpen op de agenda. Een aantal onderwerpen kan worden 
doorgeschoven naar 9 juni, 

2.3 Afsprakenlijst 
De afsprakenlijst wordt besproken. 

Een nieuwe datum wordl doorgegeven aan de direcliesecretaris voor de afspraak 
evaluatie training financiële modules. 
Voorde begroiing 2010 zijn hel aantal plekken tnv vastgesteld op 2300, 
Alle afspraken naar aanleiding van hel bestuurlijk overleg worden deze week 
afgewikkeld (afspraak 18 t/m 29), 
Uil hel overzicht van Hoielconiact blijkt dal er no-shows zijn. De voorzitter wil hel 
overzicht no-shows graag onlvangen. Uit de managementinfonnatie van MS blijkl 
dat hel aantal declaraties van medewerkers enorm hoog is. Afgesproken wordt dat 
het vraagstuk declaraties in de federatie wordt besproken en vervolgens in de 
direriiernad PiPapgnripprd-

Vorige week heefl een oplocht van amv in Oude Pekela plaatsgevonden. De amv krijgen geen 
scholing omdal ze geen rechten rva hebben. Afgesproken wordl dal het signaal wordt gemeld 
aan de staalssecrelaris. 

\\-r\l,if: 1)1126 nu:! 2 i m 



Afspraken: 
- De briefvan de staalssecrelaris wordl aan de dirccleuren rondgesluurd 
- Opvang maakl ecn feitenrelaas over de optocht van amv in Oude Pekela zodal een eersie 
signaal over de onrusi van amv aan de staalssecrelaris kan worden gemeld,  

4. Bespreekstukken 
4.1 Moniior organisatie onhvikkeling (S&B - 8nr2009-054) 

monitor 
voor de organisatieonlwikkeling is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek le komen over 
'Hoe' we de dingen doen. Mcl de monitor wordl infonnaiie opgehaald bij medewerkers. De 
slellingen zijn zoveel mogelijk kwanlilatiefopgesield. het gaal niel om de subjectieve 
meningen, maar om concrete handelingsgerichte stellingen| 

Afspraak. 
Alle dirccleuren kunnen tol uiterlijk woensdag 27 mei om 12,00 uur reageren op de slellingen 
en de opbouw van hel programma op I en 2 juli.  

4.2 Contractbeheer (B&JZ - Bnr.2009-033) 

W'r îlnii 1.111 2r, ma MI ' I 3 von 5 

4.3 Uitspraak in voorlopige voorziening hotel Hel Witte Huis (S&B - Bnr,2009-049) 

Verslag 1)1(26 mei 20m 4 van 5 
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Afspraak: 
- Op basis van bovengenoemde suggesties wordt de notitie aangepast. Deze wordt op 2 juni in 
de directieraad besproken. De aangepaste notitie wordt vrijdag rondgestuurd. 
- V&C en S&B maken een afspraak voor een redactieslag op de notitie.  

5. Ter kennisname 
5.1 Besluitenlijst raaü van bestuur i.o. week 21 2009 
De besluitenlijst wordl voor kennisgeving aangenomen. 

5.2 Europese Aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim Management 
De documenten worden voor kennisgeving aangenomen. Complimenten worden uitgesproken 
voor de nauwkeurigheid van de stukken. 

6. Mededelingen 
In verband met tijdgebrek wordt dit agendapunt niet behandeld, 

7. Rondvraag en sluiting 
De voorziner dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
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1 Onderzoeksverantwoording 'Si 

De enquête organisatieontwikkeling COA heeft gelopen van 2 tot en met 17 juni 2009. Er is een digitale enquête ingezet waarvoor alle COA-
medewerkers eveneens digitaal zijn uitgenodigd. Uitgesloten van deelname waren de externe medewerkers. Uitzendkrachten zijn wel w 
meegenomen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een potentiële populatie van 1760 personen. Van deze 1760 personen hebben 743 personen-|e 
enquête ingevuld wat neerkomt op een respons van 42,22%. @ 

De respons in absolute aantallen per directie is als volgt: m 
Directie Aantal 
Beleid & JZ 27 
Sturing Control & Finance 8 
Strategie & Bestuur 20 
Vastgoed & Capaciteit 4 
Internal Audit 8 
Huisvesting 68 
Management Services 165 
Opvang 443 

Uitgesplitst naar leidinggevenden en niet-Iëidinggevenden levert het volgende beeld op: 
leidinggevende 
niet-leidinggevende 

86 
657 

Tot slot de uitsplitsing naar mensen met een COA-contract en uitzendkrachten: 
COA contracttant 
Uitzendkracht 

693 
50 
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2 Resultaten op COAbreed niveau 

2.1 Belang pe r thema 
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Ik heb de missie en visie van 
het COA toegelicht gekregen 

De missie en visie zijn in de 
afgelopen maanden meerdere 
keren ondenwerp van gesprek 

in het team geweest 

Ik heb dit jaar mijn collega's 
steeds op tijd van de juiste 

informatie voorzien 

Mijn directe collega's voorzien 
mij tijdig van informatie 

Ik heb in mijn feedback aan 
collega's oog voor de mens 

gehouden 

De feedback die ik krijg, wordt 
altijd zorgvuldig gebracht 

Ik heb het afgelopen jaar in 
mijn werk persoonlijke groei 

doorgemaakt 

Binnen het team wordt 
geïnvesteerd in persoonlijke 

groei 

In mijn keuzes heb ik dit jaar 
steeds het belang van het COA 

voomp laten staan 

In de keuzes die het team dit 
jaar heeft gemaakt, heeft het 

belang van het COA 
vooropgestaan 
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2.3 Resultaten per stelling thema Meesterschap 

Ik Collega's 

100% 
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0% 

Ik heb de missie en visie van het COA toegelicht gekregen 
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Volledig mee Mee oneens Enigszins mee Enigszins mee Mee eens Volledig mee 
oneens oneens eens eens 

% Antwoorden 

De missie en visie zijn in de afgelopen maanden meerdere 
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Enquête organisatieontwikkeling COA, juni 2009 ' liUPMK:! 



100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

Ik 
Ik heb dit jaar mijn collega's steeds op tijd van de juiste 

informatie voorzien 
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Ik 
ik heb het afgelopen jaar in mijn werk persoonlijke groei 
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In de keuzes die het team dit jaar heeft gemaakt, heeft het 
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Ik behandel mijn collega's 
altijd met respect 

Ik heb dlt jaar mijn 
collega's en/of 

leidinggevende eeriijke 
feedback gegeven 

Ik heb dit jaar in mijn weri< 
inifiafieven in mijn werk 

genomen 

Ik durf altijd situaties 
waarin ik me niet veilig 

voel aan de orde le 
stellen 

Ik heb dlt jaar collega's 
op ongewenst gedrag 

aangesproken 

Ik word met respect door 
mijn collega's behandeld 

Dit jaar heb ik van mijn 
collega's feedback 

ontvangen 

Ik heb dlt jaar mimte 
gekregen om initiatieven 

te nemen 

Als zich onveilige 
situaties voordoen, 

worden deze altijd binnen 
het team besproken 

Collega's hebben dit jaar 
elkaar aangesproken op 

ongewenst gedrag 
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2.5 Resultaten per stelling thema Veiligheid 
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ik heb dit jaar mijn collega's en/of leidinggevende eerlijke 

feedback gegeven  
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Ik heb dit jaar collega's op ongewenst gedrag aangesproken 
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Ik heb dit jaar niet meer kosten 
voor het COA gemaakt dan 

zou moeten 

Binnen het team worden dit 
jaar niet meer kosten gemaakt 

dan noodzakelijk is 

Ik werk dit jaar met een 
realistische wer1<planning 

Binnen het team hebben we dit 
jaar realistische doelstellingen 

afgesproken 

Ik heb dit jaar duidelijke 
afspraken gemaakt over mijn 
ontwikkeling en bijdrage aan 

de COAdoelstellingen 

Binnen het team is de bijdrage 
aan de COAdoelstellingen 

onderwerp van gesprek 

Ik heb me dil jaar steeds aan 
de procedures gehouden 

Binnen het team is 
afgesproken dat we ons altijd 

aan de procedures houden 

Ik kan altijd de kosten 
verantwoorden die ik voor het 

COA maak (bestellingen, 
declaraties) 

Binnen de directie kunnen de 
kosten van dit jaar worden 

verantwoord 

Ik heb dit jaar genoeg grip op 
mijn eigen werkzaamheden 

Mijn collega's voeren hun 
wei1<zaamheden uit volgens de 
afspraken die we met elkaar dit 

jaar hebben gemaakt 
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2.7 Resultaten per stelling thema Bedrijfsvoering 
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Ik heb dit jaar niet meer kosten voor het COA gemaakt dan 
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Leidinggevend: Ik heb de missie 
en visie van het COA toegelicht 

gekregen 

Nietleidingg8vend:lk heb de 
missie en visie van het COA 

toegelicht gekregen 

Leidinggevend: Ik heb dit jaar 
mijn collega's steeds op tijd 

van de juiste informatie 
voorzien 

Nietleidinggevend:lk heb dit 
jaar mijn collega's steeds op 
tijd van de juisie informatie 

vooizien 

Leidinggevend: Ik heb in mijn 
feedback aan collega's oog 

voor de mens gehouden 

Nletleidinggevend:lk heb in 
mijn feedback aan collega's 
oog voor de mens gehouden 

Leidinggevend: Ik heb het 
afgelopen jaar in mijn werk 

persoonlijke groai doorgemaakt 

Nietleidinggevend;lk heb het 
afgelopen jaar in mijn werk 

persoonlijke groei doorgemaakt 

Leidinggevend: In mijn keuzes 
heb ik dit jaar steeds het 

belang van het COA voomp 
laten staan 

Ni8lleidinggevend:ln mijn 
keuzes heb ik dil jaar steeds 

het belang van het COA voorop 
laten staan 
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Leidinggevend: De missie en 
visie zijn in de afgelopen 
maanden meeidere keren 

ondenwerp van gesprek in hel 
team geweest 

Nietleidinggevend: De missie 
en visie zijn in de afgelopen 
maanden meerdere keren 

onderwerp van gesprek in het 
team geweesl 

Leidinggevend: Mijn directe 
collega's voorzien mij tijdig van 

infoimatie 

1 Nielleidinggevend:Mijn directe 
i collega's vooizien mij tijdig van 
! informafie 

I Leidinggevend: De feedback die 
' ik krijg, wordt altijd zorgvuldig 
I gebracht 

Metleidinggevend: De feedback 
die ik krijg, wordt altijd 

zorgvuldig gebracht 

Leidinggevend:Binnen het team 
wordt geïnvesteerd in 

peistxinlijke gioei 

Nietleidlnggevend:Binnen het 
team wordt geïnvesteerd in 

persoonlijke groei 

Leidinggevend: In de keuzes die 
het team dit jaar heeft 

gemaakt, heeft het belang van 
het COA vooropgestaan 

Nietleidinggevend:ln de 
keuzes die het team dit jaar 

heeft gemaakt, heeft het 
belang van het COA 

vfxiropgestaan 
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Leidinggevend:lk behandel mijn 
collega's altijd met respect 

Niet-leidinggevend:lk behandel 
mijn collega's altijd met 

respect 

Leidinggevend:Ik heb dit jaar 
mijn collega's en/of 

leidinggevende eeriijke 
feedback gegeven 

Niet-leidinggevend:lk heb dit 
jaar mijn collega's en/of 
leidinggevende eeriijke 

feedback gegeven 

Leidinggevénd:lk heb dit jaar in 
mijn vrertt initiatieven in mijn 

wertt genomen 

Niet-)eidinggevend:lk heb dit 
jaar in mijn werk initiatieven in 

mijn w/erit genomen 

Leidinggevend: Ik durf altijd 
situaties waarin ik me niet 
veilig voel aan de orde te 

stellen 

Niet-leidinggevend:lk durf allijd 
situaties waarin ik me niet 
veilig voel aan de orde te 

stellen 

Leidinggevend:lk heb dit jaar 
collega's op ongewenst gedrag 

aangesproken 

Niet-leidinggevend:lk heb dit 
jaar collega's op ongewenst 

gedrag aangesproken 
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Leidinggevend;lk word met 
respect door mijn collega's 

behandeld 

Niet-leidinggevend:lk word met 
respect door mijn collega's 

tiehandeld 

Leidinggevend: Dit jaar heb ik 
van mijn collega's feedback 

ontvangen 

Niet-leidinggevend:Oit jaar heb 
ik van mijn collega's feedback 

ontvangen 

Leidinggevend: Ik heb dit jaar 
ruimte gekregen om initiatieven 

te nemen 

Niet-leidinggevend:lk heb dit 
jaar mimte gekregen om 

initiatieven te nemen 

Leidinggevend:Als zich 
onveilige situaties voordoen, 

worden deze altijd binnen het 
team besproken 

Niet-leidinggevend:Als zich 
onveilige situaties voordoen, 

worden deze altijd binnen het 
team besproken 

Leidinggevend: Collega's 
hebben dit jaar elkaar 

aangesproken op ongewenst 
gedrag 

Niet-leidinggevend:Collega's 
hebtien dit jaar elkaar 

aangesproken op ongewenst 
gedrag 
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Leidinggevend:lk heb dlt jaar 
niet meer kosten voor het COA 

gemaakt dan zou moeten 

Nietleidinggevend:lk tieb dit 
jaar niet meer kosten vtmr het 
COA gemaakt dan zou moeten 

Leidinggevend: Ik werk dit jaar 
met een realistische 

werkplanning 

Nielleidingg6vend:lk wertv dit 
jaar met een realistische 

wericplanning 

Leidinggevend:lk heb dit jaar 
duidelijke afspraken gemaakt 

over mijn ontwikkeling en 
bijdrage aan de COA

doelstellingen 

Nletleidinggevend:lk heb dit 
jaar duidelijke afspraken 

gemaakt over mijn ontwikkeling 
en bijdrage aan de COA

doelstellingen 

Leidinggevend:lk heb me dit 
jaar steeds aan de procedures 

gehouden 

Nietleidinggevend:lk heb me 
dit jaar steeds aan de 
procedures gehouden 

Leidinggevend:Ik kan altijd de 
kosten verantwoorden die ik 

voor het COA maak 
(tiestellingen, declaraties) 

Niet<eidinggevend:lk kan altijd 
de kosten veiantwtxiTden die ik 

voor het COA maak 
(tiestellingen, declaraties) 

Leidinggevend: Ik heb dit jaar 
genoeg grip op mijn eigen 

weritzaamheden 

Nietleidinggevend:lk heb dit 
jaar genoeg grip op mijn eigen 

weritzaamheden 
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Leidinggevend: Binnen het team 
worden dit jaar niet meer 

kosien gemaakt dan 
noodzakelijk is 

I 
i Nietleidinggevend:Binnen het 
I team worden dit jaar niet meer 
i kosten gemaakt dan 
I noodzakelijk is 

lLeidinggevend:Binnen het team 
' hebben we dit jaar realistische 

df>elsteHingen afgesproken 

Nietleidinggevend:Binnen het 
team hebben we dit jaar 

realistische doelstellingen 
afgesproken 

iLeidinggevend:Binnen het team 
; is de bijdrage aan de COA

I doelstellingen onderwerp van 
i gesprek 

Nietleidinggevend:Binnen het 
team is de bijdrage aan de 

COAdoelstellingen ondenwerp 
van gesprek 

Leidinggevend: Binnen hel team 
is afgesproken dat we ons 
altijd aan de procedures 

houden 

Nietleidinggevend:Binnen het 
team is afgesproken dat we 
ons altijd aan de procedures 

houden 

Leldlnggevend:Binnen de 
directie kunnen de kosten van 

dit jaar worden verantwoord 

I Nietleidinggevend:8innen de 
directie kunnen de kosten van 

dlt jaar worden verantwoord 

Leidinggevend: Mijn collega's 
voeren hun weritzaamheden uit 

volgens de afspiaken die we 
met elkaar dit jaar heblien 

gemaakt 

Nletleldinggevend:Mijn 
collega's voeren hun 

werkzaamheden ull volgens de 
afspiaken die we met elkaar dit 

jaar hebben gemaakt 
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Conclusies onderzoek Sociale Veiligheid 
directie Huisvesting 

■Cê 

S3 

Er is zowel sociale veiligheid als sociale onveiligheid 

• Breed palet onder de medewerkers 

• Het overgrote deel benoemt/ herkent dat 

• Niet iedereen zich veilig voelt 

• Dat er te weinig transparantie is 

• Dat de fraudezaak mensen van de ankers heeft geslagen 

• De fraudezaak heeft zaken uitvergroot. Het is een beproeving in een kwetsbaar 
proces gebleken. 

• Verwarring door ontbreken/wegvallen van innerlijke ankers. 

• Integriteit 

• Relatie/verhouding werkgever-werknemer 

• Dat de menskant is achtergebleven 

• Dat de "informatie" uit de wandelgangen het wantrouwen voedt. 
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noam ovcricjj 

daium overleg 

Directieraad 
22-06-2010 

i 
I. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitler opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De agenda wordt vaslgesield. 

2. Verslag, acliepuntenlijst/voorraadagenda en afsprakenlijst 

2.1 Verslag directieraad ISjuni 2010 

I Hel verslag wordl vaslgesield.  

Naar aanleiding van hel verslag: 
Het voorstel van Huisvesting om de planning van projecl asbest naar voren te halen zal 
worden ingezet. In he( projecl asbesl zijn de kosten vanwege capaciteitsreductie 
meegenomen. Dit betekem dat er geen wijzigingen in het formatierecht plaatsvinden bij 
Opvang wanneer er capaciieil wordl onirokken voor hei projecl asbest. 
De noiilie 'Gevolgen verruiming werklijden per directie * is naar aanleiding van de 
bespreking vorige week in de direciieraad aangepast en naar de ondememingsraad gestuurd. 
SC&F zal aan de directeuren een overzicht leveren ten behoeve van de onderlinge 
federatieve toeising van de prognoses per directie. 
De strategische aanbesteding voor arbodienstverlening wordi binnenkon gestan. 
Directeuren MS. B&JZ en Opvang nemen regie in de aanbesteding. Aandacht wordt 
gevraagd voor de rol van de medezeggenschap bij de aanbesteding. 

2.2 Voorraadagenda 
De aciiepunienlijst/voorraadagenda wordt besproken. 

De presentatie overde resullalen repuialie-onderzoek wordt op6Jull in de directieraad 
geagendeerd. 

2.3 Afsprakenlijst 
De arsprakenlijst wordl voor kennisgeving aangenomen. 

3. Bespreekpunten zonder stukken 
3.1 Sland van zaken capaciteit 
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4. Bespreekstukken 
4.1 Sociale veiligheid bij directie Huisvesting 
Naar aanleiding van diverse signalen van medewerkers van de directie Huisvesting heeft Ord 
een onderzoek gedaan naarde sociale vei l igheidflBmH^plicht de resultaten uit de 
rapportage toe. Vervolgens worden de leerpunten uitgebreid in de directieraad besproken. 

4.2 Toekomst van de Bijzondere Opvang (Opvang - Bnr.2010-041) 

De directieraad adviseen in te stemmen met de noiilie en goedkeuring te geven voor de 
implementatie van de voorgestelde maatregelen.  

4.3 Notitie managementslrucluur Opvang (Opvang - Bnr.2010-053) 

Afspraken: 
Directeur Opvang krijgt de ruimte om de voorgestelde inrichting over managementslrucluur 
en toekomst van de Bijzondere Opvang in gang te zetten in afwachting van nadere 
besluitvorming. Totdat er besluitvorming is zullen er geen arbeidsrechtelijke veranderingen 
plaatsvinden. 
De notitie zal tekstueel worden aangepasl en ter kennisname in de directieraad worden 
geagendeerd. 

4.4 Evaluatie pvb door Regioplan (B&JZ - Bnr.2010-050) 

l 'mlai;l)K22jimi20IO 



S. Ter kennisname 
5.1 Besluitenlijst raad van bestuur weck 24  2010 
De besluilenlijsl wordt voor kennisgeving aangenomen. 

5.2 Analyse heroverweging (S&B Bnr2010054) 

Afspraak; 
S&B organiseert een themabijeenkomsl voor de direciieraad over de heroverwegingen 
vooruitlopend op hel Regeerakkoord.  

5.3 Actiepunten uit de overleg>'crgadcring van 27 mei 2010 
De ociiepunlenlijst wordl voor kennisgeving aangenomen. 

6. Mededelingen 

Afspraken: 
De komende drie maanden worden dc ontwikkelingen in de bezetting gevolgd, waama 
afspraken gemaakl kunnen worden. Dil betekent dat mutaties door afwijkingen van de 
prognose en de bezetting pol in dc komende periode niet automatisch plaatsvinden om 
zodoende een coniinue flucluaiie (zoals in het formatierecht) legen te gaan. 
SC&F zal de fluclualie van hel formatierecht in brede zin nader bekijken.  

De voorziner verzoeki direcleur B&JZ in de volgende vergadering van de raad van toezicht in 
seplember een preseniaiie le geven over het thema gezondheidszorg. 

Vershf 1)1122jimi 211111 3 van 4 
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■ Op vrijdag 18 juni heeft een delegatie van de raad van toezicht een werkbezoek gebracht aan^j 
Ter Apel. De voorzitter dankl de betrokkenen voor de goede ontvangst. |»,«j| 
 Is vorige week bij het P&O werkoverleg uitgenodigd om in gesprek le gaan over o.a. waar 
staan we, waar wil P&O naar toe en welke bijdrage kan P&O leveren. 
Heeft vorige week een presentatie gegeven op een symposium met het thema 'Verbinding'. De 
presentatie ging over samenwerking in ketens. 
 Vraagt aan de directeuren wie van hen haar de uitnodiging netwerkbijeenkomst DMB op 
woensdag 30 juni gaat. Directeur SC&F, S&B, Opvang en B&JZ hebben zich aangemeld. 

7. Rondvraag en sluiting 
De voorziiter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 

fi:r.'iiagl)ll22jmu 2010 
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Raad van Toezicht COA 

28-02-2011 
Thema veiligheid 

M 

Waarom benaderen RVT 
Ontwikkelingen binnen de organisatie van het COA, zeker in de laatste tijd baren ons 
zorgen. Er is geen betrouwbaar gremium in de organisatie, geen platform om orue 
hulpvraag te toetsen. Dat is de reden waarom wê dé"Raad vanToezicht benaderd 
hebben.Het is voor ons een ongelootlijk grote stap om dit gesprek aan te gaan gezien het 
gevoel van sociale onveiligheid. Het 2' vertrek per 1 Februari jl. van een bestuurder (die 
inmiddels ziek is) binnen eenjaar heeft dit gevoel nog meer versterkt. 
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Praktijk 
• Er is geen dialoog mogelijk op het hoogste niveau in organisatie 
• Als medev/erkers collega's op het hoogste niveau aanspreken omdat de regels, 

waarden en normen niet worden gehanteerd, heeft dit emstige gevolgen, zoals 
b.v. zeer frequente wisselingen onder directie en management. 

• Hierdoor is niet alleen een groot gevoel van sociale onveiligheid ontstaan, maar 
dit brengt tevens bedrijfsrisico's met zich mee: 

"> Continuïteit bedrijfsvoering, door (te) vaak wisselingen directeuren en 
managers 

> Professionaliteit, adviezen van professionals worden zonder 
uitlèg/toelichting ter zijde geschoven en deskundige medewerkers 
worden hierdoor onthand. Het staat haaks op het gewenste gedrag. 
Leidinggevenden kunnen dit ook niet uitleggen aan medewerkers.Het 
gevolg hiervan is, dat medewerkers gedemotiveerd raken. 

> Het COA komt naar buiten over als een onbetrouwbare partner ( b.v. 
bestuurlijk) 

Hulpvraag 
Wij vragen de hulp van de rvt bij de aanpak van de veenbrand die gaande is zodat die 
niet omslaat in een bosbrand. 
Ook vragen wij aan de RVT ondersteuning waardoor we de professionaliteit in de 
organisatie behouden en versterken, zodat medewerkers gedreven en met veel plezier 
hun werk kunnen doen in een veilige omgeving. 

Dit moet leiden tot een resultaatgerichte organisatie waarin de, zeker door ons gedragen 
visie en missie weer volledig tot uiting komen. 

( 

]J Bijlagen: Visiedocument 
Gedragscode 
Lijst wisselingen directeuren 
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VISIEDOCUMENT COA 

2009 - 2013 

"Dé opvangorganisatie van Nederland" 

datum: 14 okiober 2008 
bedrijfsonderdeel: Bureau Algemeen Directeur 
versie: 1.0 
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naam overleg Strategisch overleg raad van besluur 
datum overleg 22 februari 2010 
aanwezig 

afwezig 

Onderwerp: gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 

Val van hel kabinel-Balkenende /K 
Aangezien 20 februari Jl. minister-president Balkenende aan de Koningin hel onlslag 
van de ministers en staatssecretarissen van de PvdA heeft aangeboden en de 
portefeuilles van de overige bewindspersonen ter beschikking zljn gesteld, is dit ook 
onderwerp van gesprek geweest. 
Binnenkon komt de lijst met onderwerpen beschikbaar die controversieel zijn en die de 
komende periode niet worden behandeld. Over rijksbrede heroverwegingen zal geen 
besluit worden genomen. Afgewacht wordl wat in het eindrapport rijksbrede 
heroverwegingen staat. 
De verwachting is dat het vreemdelingendossier inzet zal zijn in de verkiezings
programma's en vervolgens in de formatie. 
Op 6 april a.s. staat een bestuurlijk overleg van een delegatie van de raad van toezicht 
met de bewindspersonen gepland. 
Op dit moment worden de landelijke verkiezingsprogramma's geschreven. Bekeken 
wordt of hier invloed op kan worden uitgeoefend. Eerste inventarisatie: lijnen naar 
programmacommissies (aclie S&B). 

Gemeenieraadsverkiezingen 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt onder coördinatie van Strategie 
& Besluur de huidige politieke silualie in beeld gebracht van de gemeenlen waar het 
COA nu een azc heeft. 
Hel is van belang uiterlijk 5 maan over de uitsiag van de gemeenteraadsverkiezingen te 
communiceren en aan te geven ofer grote verschuivingen hebben plaatsgevonden. 

Communicalie 

Afgesproken wordt regelmatig, zo nodig dagelijks, een bericht op hel COAweb te 
plaatsen met feitelijke informatie over het proces voorafgaand aan. lijdens en na de 
gemeenteraadsverkiezingen en de aanloop naar de landelijke verkiezingen en de 
betekenis ervan voor het COA. 

©8 
m 

Er dient alen te worden gekeken naar de berichien op het Open Podium, Desnoods moet 
worden gereageerd met een tegengeluid of gecorrigeerd door inmenging van het 
management. 

Managementtweedaagse op 8 en 9 maart 2010 

Snikken raad van loezicht ten behoeve 17 maarl 2010 
De raad van toezicht zal door middel van kone notities worden geïnformeerd over: 
1) de val van het kabinet-Balkenende IV en de betekenis ervan voor COA-inhoudelijke 
onderwerpen waar besluitvorming voor nodig is: bijzondere opvang, kind in de opvang, 
uilgenodigde vluchlelingen. herijking amv-beleid, asielbrief, wijziging Wet COA en 
rijksbrede heroverwegingen. 
Wat wordt aan de raad van toezicht gevraagd? 
2) analyse van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maan en de 
betekenis ervan voor het COA. 

Aansliiiling op hel deparlemeni 

Sluiting 
De voorzitler dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen en benadrukt dit het 
ondenverpen 'verkiezingen' de komende periode topprioriteit voor Strategie & Bestuur 
is. 
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datum overleg 
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Strategisch overleg raad van bestuur i.o. 
24 november 2008 

1. Opening 
De voorzitler openi de vergadering, 

2. Introductie en üoelstelling strategisch overleg raad van bestuur I.o. 
Het is voor de eersle maal dat het strategisch overleg raad van bestuur i.o. plaatsvindt. In het 
kon gezegd is de doelslelling van het overleg: gedachievormend, straiegiebepalend en 
voorbereidend voor de besluitvorming binnen de raad van bestuur i.o. 

Aan hel strategisch overleg nemen in ieder geval deel: de algemeen directeur, hoofddirecteur 
Bedrijfsvoering, directeur Bureau AD, strategisch adviseurs, mediawoordvoerder en een 
direcliesecretaris. Als het onderwerp daanoe aanleiding geeft, worden gasten uitgenodigd. 

3. Discussienotitie positie COA binnen Platform Duurzame Terugkeer i.o. 
(bijlage d.d. 20 november 2008) 

Inieiding 

% 

herkomst. 

Eveneens vanaf 2007 werkt het COA samen met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). De 
uitvoering van deze samenwerking is vastgelegd in de Leidraad Terugkeer. De hoofdlijnen van 
de samenwerking is neergelegd in het lussen COA en DT&V gesloten convenant. 

Op dil moment lopen iwee onlwikkelingen synchroon met elkaar, die evenwel ook niet van 
elkaar te onderscheiden zijn. De onlwikkelingen belreffen: 
1. de herziening van de Leidraad Terugkeer; 
2. de indiening van het programma van het Platform Duurzame Terugkeer en van de 
afzonderlijke projectvoorstellen van de verschillende organisalies. 

De directie Vreemdelingenbeleid (DVB) is tot op heden wel telefonisch geïnformeerd, maar niei 
fonmeel belrokken bij de herziening van de Leidraad. 

Als uitgangspunt wordt uilgesproken dat de keten en dus DT&V een belangrijke partner is en 
blijfi voor het COA in hel kader van veiligheid en leefbaarheid. 

Platform Dtnirzame Terugkeer 

we weten niet wal we terugkrijgen als we expertise afslaan aan het Platform (stichling), 

VWN probeert steeds weer op alle mogelijke manieren laken van het COA over te nemen; 
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Bureau A D zal nadenken over de communicatiestrategie. Het is van belang dat COA haar eigen 
verhaal en belang kan benadrukken en voor de aanval kiest. 

4. W a t verder Ier Iafel k o m i 
Uilgesproken wordt dat het overleg als nuttig en zinvol wordt ervaren. Hel is van belang dat alle 
betrokken personen aan tafel zitten en hun opmerkingen en mening geven4  

S, S lu i t ing 
De voorzitler sluit de vergadering. 

3 van 3 
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naam overleg 

dalum overleg 

aanwezig 

Strategisch overleg raad van besluur I.o. 
25 mei 2009 

I. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 

r̂ . 
verslag 

moeten rekenschap houdeii dat anti-COA uitgangspunt is van ons .werk. 

' ' iiiftil 

a 

Ki 

2. Discussienota benen op (afel t 

3. Wat verder ter tafel komt 

£ 
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V . 

4. Rondvraag cn sluiting 

~—■ S i 

M 
m 

De behoefte wordt uitgesproken om vaker een zogenaamd 'benen op tafel' overleg met de raad " 
van bestuur i.o. te organiseren om signalen uit de organisatie en de omgeving te toetsen en -"' 
aansluiting met elkaar te vinden. 

De voorzitler sluit de vergadering. 

3 van 3 
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naom overleg 

dalum overleg 

aanwezig 

Strategisch overleg raad van besluur I.o. 
14 seplember 2009 

IUJ 

a 

■C3 

m 

Feilen en cijfers 
Het is van belang inzicht te verkrijgen in de werkbelasting, het aanlal personeelsleden en het 
budget van vergelijkbare ketenpartners zoals de IND. DT&V. DJI. VP in relatie lol het COA. 
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naani overleg 

dalum overleg 

Aflntvcü'e 

Afvvc/Jg 

Strategisch overleg raad van bestuur 
26 april 2010 

iö 

Vlagrwedde 
Morgenavond vindl de Raadsvergadering Vlagtwedde inzake masterplan herontwikkeling 
p l a a i s . f l ^ H | ^ | ^ H ^ H H ^ H H m H I H H H H H 0 De afspraak plekken 
vbl en indien er geen tweede locatie vbl Is dan een maximale ophoging tot 400 plekken. 

Terugkeer kan eeri onderwerp zijn, de vraag is echter wie erkent dat het niet goed gaat 
(disfunctioneren van DT&V). Mogelijk kan het COA op dit dossier uitbreiding 
bewerkstelligen. , 

De raad van toezicht legt ISjuni aanstaande een werkbezoek af aan Vlagtwedde. Naar 
verwachting zal op 18 juni de ondertekening van het contract plaatsvinden. 
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Strategisch overleg raad van bestuur 
31 mei 2010 

Ondenrerp: Internationale ontwikkelingen op het terrein van asiel en migratie en de 
betekenis voor het COA 

Hel COA heefl geen natuurlijke partners waarmee kan worden samengewerkt,! 

Overigens lijkt hel erop dal een strakkere politieke lijn eerder Europese besluitvorming opleven. 
Vrijblijvendheid creëert meer ruimie cn minder beleid. 

a 

Afspraak: '\ 
Het gegeven dat er een meer en meer een Europese invloed zal ontstaan op het migratie- en 
asieldossier en dat dit gevolgen heeft voor het COA wordt omannd. Daarom zal Strategie & 
Bestuur in de T helft van 2010 verder verscherpen hoe we hier verder invulling aan kunnen 
geven. Hierbij zal terug gekeken worden op de afgelopen vijfjaar, de huidige stand van zaken 
en waar we over 5 jaar willen staan met hierin onze ambitie verwoord en hoe dit ingevuld zou 
kunnen worden. ' 

M 

y 
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Ministerie van Binnenlandse Zakemen 
Koninkrijksrelaties 

^.J 

verslag 
Vergaderdatum en -tijd 
Aanwezig 

Bestuurlijk overleg Minister voor I&A - Raad van Toezicht 
i.o. (RvT) / Raad van Bestuur i.o. (RvB) COA 

15 december 2010, 10.30 uur 

m 

m 

Directoraat-Generaal 
Vreemdelingenzaken 
Directie Migratiebeleid 

Contactpersoon 

Datum 
.6.januari 2011 

1. Opening en mededelingen 

De minister opent de vergadering. Hij stelt het op prijs om regelmatig overleg te 
hebben in de nieuwe structuur en hoopt op een goed en constructief overleg. 
Tevens heet hij het nieuwe lid van de Raad van Toezicht i.o.,J 
welkom. 

Regeerakicoord 
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Directoraat-Generaal 
Vreemdelingenzaken 
Directie Migratiebeleid 

Datum 
15 december 2010 

3. Financiële problematiek 

a. Efficiencytaakstelling 

b. Ketenbreed tekor t 

I beaamt dat een onderdeel van het tekort de beperkte uitstroom 
is. Dit is weliswaar niet uitsluitend een probleem van het COA, maar als 
ketenprobleem óók een probleem van het COA. 
flHHHHlB stelt dat er slagen te maken zijn. Als termijnen worden 
overschreden, dan is er een probleem. De processen zouden naadloos op elkaar 
moeten aansluiten. Het lijkt alsof er soms bij de ketenpartners minder flexibiliteit 
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aanwezig is bij de inzet van capaciteit. Het COA reageert flexibel bij een 
onregelmatig a a n b o d . f B H H H H m f 9^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^ ^ ^ ^°P excellent in 
flexibiliteit is. 

Oirectoraat-Generaai 
Vreemdelingenzaken 
Directie Migratiebeleid 

Datum 
15 december 2010 

/uit aan dat de overdracht vlekkeloos moet verlopen. De VP en 
het politiekorps kunnen worden aangesproken. Zijn inschatting is dat het 
ketenbesef wel beter kan en dat andere ketenpartners nog wel flexibeler zouden 
kunnen opereren. 

W.v.t.t.k. en rondvraag 

►raagt naar de stand van zaken over de wet COA. 
stelt dat deze mogelijk 1 januari in werking treedt. Het ligt op dit moment voor 
advies bij de Raad van State. De Raad van State heeft de behandeling ervan op 
woensdag 13 december 2010 geagendeerd. De verwachting van de Directie 
Wetgeving is dat de Raad van State een blanco advies zal geven, zodat het besluit 
na ondertekening gepubliceerd kan worden in het Staatsblad. Hoewel krap is er 
nog een mogelijkheid dat de gewijzigde Wet COA op 1 januari 2011 in werking 
kan treden. Zo niet, dan zal inwerkingtreding zo snel mogelijk na 1 januari 2011 
plaatsvinden. 

5. Sluiting 

Onder dankzegging slui >de vergadering. 
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Jaarverslag raad van toezicht 

2010 

■ . / 

datum: november 2011 
bedrijfsonderdeel: Strategie & Bestuur 

/ 



COA y^ Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

Inleiding 
Met dit jaaiverslag raad van toezicht 2010 wordt invulling gegeven aan de Code goed 
bestuur uitvoeringsorganisaties van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV). 
In 2004 heeft een aantal zelfstandige bestuursorganen, waaronder het COA, het 
Handvest Publieke Verantwoording ondertekend. 

In het Handvest Publieke Verantwoording geven publieke dienstverleners aan 
verantwoording te willen afleggen over hun handelen en de kwaliteit van 
dienstverlening. Dat doen zij niet alleen aan een verantwoordelijk minister, maar juist 
ook aan hun relaties en de samenleving als geheel. In de loop der jaren hebben ook 
andere publieke dienstverlerTers dan zelfstandige bestuursorganen zich bij HPV 
aangesloten. 

De Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties is niet een 'afte vinken' checklist, maar 
beoogt organisaties in de publieke sector te stimuleren zich op een maatschappelijk 
geaccepteerde wijze te laten gedragen. Het neergezette model is daarom ook mede een 
groeimodel dat binnen de verantwoordelijkheid van elke organisatie ingevuld wordt. 

Raad van toezicht en auditcommissie 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 'Wet van 20 mei 2010 tot wijziging van 
de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht', die in werking treedt op 
1 januari 201 1 heeft het bestuur gefunctioneerd als ware het een raad van toezicht. 

Per 1 juli 2010 zijn de voorzitter en drie leden van de raad van toezicht door de 
verantwoordelijke minister herbenoemd (2' termijn). Per 1 juli 2010 is tevens een nieuw 
iid van de raad van toezidit benoemd. De samenstelling van de raad van toezicht is 
opgenomen in de bijlage. 

De raad van toezicht oefent namens de minister voor Immigratie en Asiel toezicht uit. 
De raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden en het beleid van de algemeen 
directeur, vanaf 1 januari 2011 het bestuur, en staat deze met raad terzijde. De raad van 
toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het COA en weegt 
daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het COA betrokkenen en het 
algemeen belang af. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn 
eigen functioneren. 
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Het toezicht van de raad van toezicht op het bestuur omvat tenminste: de realisatie van 
de doelstellingen van het zelfstandig bestuursorgaan, de strategie en de risico's 
verbonden aan de activiteiten, de opzet en de werking van de inteme risicobeheersing-
en controlemechanismen, het (meerjaren) beleidsplan en het (financiële) jaarverslag. 

Uit zijn midden heeft de raad van toezicht een auditcommissie samengesteld die 
ondersteunt bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht 
voor wat betreft financiën en audit. Twee leden van de raad van toezicht hebben zitting 
in de auditcommissie waarvan een lid als voorzitter van de auditcommissie optreedt. 

Procedure en contacten 
Vergaderingen 
De raad van toezicht heeft in 2010 vier keer vergaderd. De vergaderingen hebben 
plaatsgevonden in maart, juni, september en december. De vergaderingen in maart en 
juni zijn door vier leden van de raad van toezicht bijgewoond. De vergaderingen in 
september en december zijn door alle leden van de raad van toezicht bijgewoond. 
De auditcommissie heeft in 2010 twee maal, in maart en december, overleg gehad. 

Werkbezoek en introductie 
Twee leden van de raad van toezicht hebben een werkbezoek gebracht aan Vlagtwedde 
in vervolg waarop een lid van de raad van toezicht een dag met de medewerkers van de 
centrale ontvangstlocatie (col) in Ter Apel heeft meegelopen. 

Ter kennismaking met het COA heeft het nieuwe lid van de raad van toezicht een 
bezoek gebracht aan de procesontvangstlocatie (pol) in Gilze en het aanmeldcentrum 
(ac) in Zevenaar. 

Contacl met directeuren en medewerkers 
De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht hebben kennisgemaakt met de 
directeuren. Bij wijziging van de samenstelling van de directieraad worden opnieuw 
kennismakingsgesprekken gepland. 
Leden van de raad van toezicht zijn aanwezig geweest op de nieuwjaarsreceptie en 
hebben dejaarlijkse medewerkersbijeenkomst bijgewoond. 

Afstemming met het ministerie 
In 2010 heeft de raad van toezicht in april bestuurlijk overleg gehad met de minister van 
Justitie, de heer dr. E.M.H. Hirsch Baliin. 

Met het aantreden van het kabinet Rutte I op 14 oktober 2010 valt het COA voortaan 
onderde politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Immigratie en Asiel, de 
heer drs. G.B.M. Leers. Deze nieuwe ministerspost wordt uitgeoefend bij Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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In december heeft de raad van toezicht formeel kennisgemaakt met minister Leers en 
bestuurlijk overleg gehad. 

Over bestuurlijke en actuele zakeh die het COA betreffen vindt ook buiten de fonnele 
overleggen om contact tussen de raad van toezicht met de verantwoordelijke minister en 
directeur-generaal Vreemdelingenzaken plaats. 

Ondernemingsraad 
Het jaarlijkse overleg met de ondememingsraad over de algemene gang van zaken heeft 
geen doorgang gevonden. 

Besproken onderwerpen 
In de vergaderingen van de raad van toezicht wordt gesproken over financiën en audit, 
bestuurlijke zaken en actuele zaken. ^ 

Bestuurlijke zaken 
Op basis van de 'Wet van 20 mei 2010 tot wijziging van de Wet Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de 
instelling van een raad van toezicht' is een reglement voor de raad van toezicht en een 
reglement voor het bestuur besproken en vastgesteld, j 

In 2010 heeft de raad van toezicht de profielschets voor de raad van toezicht besproken 
en het rooster van aftreden vastgesteld. Om te voorkomen dat te veel leden tegelijk 
aftreden en om het toezicht op het COA te waarborgen, wordt met ingang van de derde 
zittingstermijn een getrapt rooster van aftreden gehanteerd. Vanaf 2014 treedt jaarlijks 
een lid van de raad van toezicht af. 

Financiën en audit 
Na bespreking in de auditcommissie heeft de raad van toezicht in aanwezigheid van de 
accountant in zijn maartvergadering de financiële verantwoording 2009 vastgesteld en is 
het accountantsverslag besproken. 

Per kwartaal wordt de raad van toezicht geïnformeerd over de financiële stand van zaken 
door middel van de kwartaalrapportage. Onderdeel hiervan zijn een rapportage over de 
kritische prestatie indicatoren, de liquiditeit en de opvolging van de aanbevelingen van 
de punten uit de management letter van accountant KPMG alsmede de inteme 
auditrapportages. Op deze wijze verkrijgt de raad van toezicht inzicht in de beheersing 
van mogelijke risico's. 
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In de decembervergadering van de auditcommissie is de management letter 2010 (waar 
de accountant KPMG in het kader van de controle van dejaarrekening 2010 aandacht 
besteed aan de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van 
interne beheersing) in aanwezigheid van de accountants besproken, waama de raad van 

er van ë ^ " ^ ' " ^ " - ^ ^ ^ ^ I H I H H H I I I ^ l H I I H H i H l V 
g^BBBBÊÊÊ^^^ÊBÊÊÊDe opzet voor de financiële beheersing is op niveau en het 
is een uitdaging voor het COA om het bereikte niveau voor de bedrijfsvoering vast te 
houden en vorm te geven voor de volgende fase. 

Eveneens in de decembervergadering heèft~in vervolg"op~débësprekihg"iif dé 
auditcommissie, de raad van toezicht het COA jaarplan en begroting 2011 besproken en 
vastgesteld. 

Onderwerpen die te maken hebben met inteme audit worden in de vergadering van de 
auditcommissie van de raad van toezicht besproken. De auditcommissie heeft 
kennisgenomen van het auditjaarverslag 2009 en het auditjaarplan 2011. Van de 
bespreking hiervan wordt verslag gedaan in de vergadering van de raad van toezicht. 

Er zijn geen meldingen ontvangen in het kader van de procedure vermoeden vermeende 
misstand ('klokkeluidersregeling'). 

Actuele zaken 
De raad van toezicht heeft in iedere vergadering de voortgang van de ontwikkeling van 
de organisatie besproken. Dit betreft enerzijds de strategie voor de komendejaren en 
anderzijds de ontwikkeling in de bedrijfsvoering als ook de capaciteitsontwikkeling. 

De wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Asielbrief) per 1 juli 2010 die een 
verbeterde asielprocedure voorschrijft die sneller en zorgvuldiger is, daamaast de 
terugkeer naar het land van herkomst van uitgeprocedeerde asielzoekers bevordert en 
moet leiden tot een vermindering van het aantal herhaalde asielaanvragen, is ook in de 
raad van toezicht onderwerp van gesprek geweest. 

In vervolg op de COA-Vastgoedvisie voor de toekomst die in 2009 is besproken heeft de 
raad van toezicht injuni 2010 kennis kunnen nemen van de duurzame (her)ontwikkeling 
van een specifieke locatie. 

In 2010 heeft het COA door middel van een zogenaamde 'niet openbare procedure' de 
Europese aanbesteding Accountancy ingevuld. Op basis van een positief advies van de 
auditcommissie heeft de raad van toezicht de accountancy dienstverlening gegund aan 
KPMG accountants N.V. 
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Evaluatie 
De raad van toezicht bespreekt jaarlijks medio maart zijn eigen ftinctioneren. De raad 
van toezicht als geheel functioneert goed. Er is sprake van een goede verdeling in 
ervaring, kennis en deskundigheid. De contacten in de periode tussen de vergaderingen 
van de raad van toezicht zijn goed, zowel telefonisch als fysiek. 

Ook het functioneren van de bestuursvoorzitter is medio april positief beoordeeld. De 
raad van toezicht heeft waardering voor de transparante wijze waarop de 
bestuursvoorzitter inzicht verschaft in de bedrijfsvoering en voor het COA relevante 
ontwikkelingen. De contacten tussen voorzitter en in voorkomende gevallen de 
vicevoorzitter met de bestuursvoorzitter zijn intensief en goed. ~ 

Naar de mening van de raad van toezicht kan hij zijn toetsende en adviserende rol op een 
^ ' juiste manier invullen. 

De raad van toezicht wordt zeer volledig en adequaat geïnformeerd en complimenteert 
de organisatie daarmee. 

Ook complimenteert de raad van toezicht de medewerkers voor het snel inspelen op een 
veranderende omgeving. 

Vaststelling 
Met inachtneming van een aantal ter vergadering op 14 maart 2011 besproken 
wijzigingen, heeft de raad van toezicht in deze vergadering hetjaarverslag van de raad 
van toezicht 2010 vastgesteld. 
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Samenstelling en nevenfuncties raad van toezicht COA per 1 januari 2011 

De heer drs. L.IVI.L.H.A. Hermans, voorzitter raad van toezicht 
Herbenoemd sinds 1 juli 2010 (2' tennijn) 

De heer prof. mr. J.W.J. Besemer, vice-voorzitter raad van toezicht 
Herbenoemd sinds 1 juli 2010 (2^ termijn) 
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Mevrouw mr. dr. A.W. Duthler, secretaris raad van toezicht en lid auditcommissie 
Herbenoemd sinds 1 juli 2010 (2' termijn) 

/—s. 

De heer ir. R. Willems, lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie 
Herbenoemd sinds 1 juli 2010 (2' termijn) 
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De heer R.J.G. Bandell, lid raad van toezicht 
Benoemd sinds 1 juli 2010 (T termijn) 
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Datum 14 juli 2011 
Onderwerp Gesprek over het COA 

Geachtel 

Op 15 februari 2011 heeft u met ! 

Directoraat-Generaal 
Vreen del ini jenzaken 
üuectie Migratiebeleid 

Scliedeldoekshaven 100 
2511 EX Den Haag 
Posibus 20011 
2500 EA Den Hnsn 
www.rijksoverheid. nl/bzk 

Cuntactpersoon 

m m^gesproken 
over de besteding van publiek geld door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA). 

Van dit gesprek Is een verslag gemaakt en uw bevindingen zijn besproken met de 

m 
anomiem besproken met d e S K 
deÊimÊÊÊmÊÊmÊÊmmÊmmÊHm 

9 heeft de bevindingen 
■ ■ ^ P . Afgesproken is dat 

■ ■ ■ ■ ^ ■ I M H I H H H I H H P z i c h nader zal informeren. Naar Ik hoop ben 
Ik op deze wijze tegemoet gekomen aan uw wens uw bevindingen aan het 
ministerie kenbaar te maken om vervolgens uw bevindingen te kunnen gebruiken 
ten behoeve van een verantwoorde toekomst van het COA. 
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Inleiding 
Deze bevoegdhedenregeling bestaat uit vijf deien en een bijlage. 

Deel 1. De algemene bepalingen, uitleg van de regeling en terminologie en het overzicht 
van de functies (hoofdstuk 1). 

Deel 2. De civielrechtelijke bevoegdheidsverdeling en volmachten. Deze hebben 
betrekking op de operationele gebieden inkoop (hoofdstuk 2), verkoop en verhuur 
(hoofdstuk 3), financiën (hoofdstuk 4) en personeel (hoofdstuk 5). Daamaast komen hier 
tevens interae bevoegdheden ten aanzien van de inteme beheersing aan de orde. 

Deel 3. De bestuursrechtelijke bevoegdheidsverdeling en de ondermandaten. Deze 
hebben betrekking op het slaan van beschikkingen en de strafrechtelijke bevoegdheden 
(zie hoofdstuk 6). 

Deel 4. Het beheer van de bevoegdhedenregeling (hoofdstuk 7). 
Voor het actueel houden van de uitvoering van de bevoegdhederiregeling is de 
beheerprocedure opgenomen. Sturing, Control & Finance (SC&F) is verantwoordelijk 
voor het beleid. Het definiëren van het beleid vindt plaats in samenspraak met de directie 
Beleid & Juridische Zaken (B&JZ). Het beheer van de bevoegdheden is belegd bij de 
directie Management Services. Het beheer van de bewarende functies (procedure inteme 
beheersing) is belegd bij de directies, clusters, locaties. 

Deel 5. De uitwerking van de bevoegdheden in de bevoegdhedentabellen (hoofdstuk 8). 
Bevoegdhedentabel 1. Civielrechtelijke bevoegdheden: volmachten. 
Bevoegdhedentabel 2. Bestuursrechtelijke bevoegdheden: (onder)mandaten. 

Bijlage: Als bijlagen bij deze regeling is bijgevoegd een begrippenlijst. 

In Bevoegdhedenregeling COA 5.1 zijn de wijzigingen verwerkt betrekking hebbend op 
het aantreden van het lid raad van bestuur/hoofddirecteur Bedrijfsvoering. 

Deze regeling, de bevoegdhedentabellen, de standaard volmacht- en (onder)mandaat-
formulieren en overige formulieren zijn door de directie Sturing, Control & Finance 
gepubliceerd op het COA-web > bedrijfsvoering > Sturing en financiële zaken > inteme 
sturing en financieel beleid. 
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1. Algemene kaders en voorschriften 

1.1 Algemeen kader 
Bij de uitoefening van zijn taken moet een functionaris vaak besluiten nemen, besluiten 
goedkeuren of goedkeuring verlenen. De bevoegdheden tot het nemen van dergelijke 
besluiten of goedkeuringen zijn vastgelegd in deze bevoegdhedenregeling. De 
bevoegdheden zijn gekoppeld aan functionarissen en zijn het gevolg van de uitoefening 
van een fiinctie. 

Het COA verricht zowel civielrechtelijke rechtshandelingen (zoals het aangaan van een 
overeenkomst) als bestuursrechtelijke rechtshandelingen (het nemen of slaan van 
beschikkingen). Op grond van de bestaande wet- en regelgeving liggen de 
bevoegdheden tot het verrichten van genoemde rechtshandelingen bij het bestuur en bij 
de algemeen directeur. Het bestuur heeft aan de algemeen directeur mandaat/volmacht 
verleend tot het verrichten van de handelingen behorend bij de functie van algemeen 
directeur. De algemeen directeur kan haar bevoegdheden door middel van een volmacht 
(civielrechtelijke rechtshandelingen) en ondermandaat (bestuursrechtelijke 
rechtshandelingen) overdragen aan andere ftinctionarissen binnen het COA. 

De hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving uit 1994 is de volgende: 
• Krachtens de artikelen 6 en 8 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers kan 

het bestuur regels stellen met betrekking tot mandaat van bevoegdheden van het 
bestuur en met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur. 

• Krachtens artikel 16 van het bestuursreglement is het bestuur bevoegd om te 
beslissen tot het verrichten van civielrechtelijke rechtshandelingen, met uitzondering 
van enkele in dat artikel genoemde handelingen. 

• Krachtens artikel 22 van het bestuursreglement kan de algemeen directeur namens 
het COA civielrechtelijke rechtshandelingen verrichten, met uitzondering van de in 
artikel 16 genoemde handelingen. Uitzonderingen zijn met name de benoeming van 
de accountant en rechtshandelingen waarvan het geldelijk belang een bedrag van 
10% van de vastgestelde begroting vah enigjaar overschrijdt. Voorts bepaalt artikel 
22 van het bestuursreglement dat de algemeen directeur volmacht kan verlenen. 

• Krachtens artikel 19 van het bestuursreglement kan de algemeen directeur namens 
het bestuur beschikkingen geven. Voorts bepaalt artikel 19 van het 
bestuursreglement dat de algemeen directeur ondermandaat kan verlenen. 

Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als "Bevoegdhedenregeling COA". 
Overgangssituatie 
Conform de Wet COA zijn de bevoegdheden van het bestuur en de algemeen directeur 
aangehaald. Op dit moment is een voorstel tot wijziging van de Wet COA in 
voorbereiding die zal gaan voorzien in een raad van toezicht en raad van bestuur. 
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Vooruitlopend op deze wijziging functioneert het per 1 juli 2006 nieuw aangetreden 
bestuur als een raad van toezicht. Vanaf l november 2008 bestaat de hoofddirectie uit 
twee personen, waarbij de algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid heeft. Met 
ingang van 1 januari 2009 is de algemeen directeur benoemd tot voorzitter van de raad 
van bestuur. Per 1 november 2009 is het lid raad van bestuur/hoofddirecteur 
Bedrijfsvoering aangetreden. De voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur is 
eindverantwoordelijk. 

Tot het moment dat de nieuwe Wet COA van kracht wordt, wordt gehandeld conform de 
Wet COA en het bestuursreglement uit 1994. 

Deze bevoegdhedenregeling bevat een beschrijving van de bevoegdheden die door de 
raad van toezicht/bestuur dan wel door de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur 
in volmacht of (onder)mandaat zijn overgedragen. De raad van bestuur is bevoegd tot 
vaststelling, wijdging en intrekking van deze bevoegdhedenregeling. Als samenvatting 
is een overzicht opgesteld met de functies waaraan een volmacht of (onder)mandaat is 
verleend. 

1.2 Vaststelling en inwerkingtreding 
Met de inwerkingtreding van deze bevoegdhedenregeling vervallen eerdere 
mandaterings- en bevoegdhedenregelingen. Deze bevoegdhedenregeling is vastgesteld 
door de raad van bestuur d.d. 29 oktober 2009. Deze bevoegdhedenregeling treedt in 
werking per 1 november 2009. 

1.3 Algemene bepalingen 

J.3.I Het verlenen van volmacht en/of ondermandaat 
Het verlenen van volmacht en/of (onder)mandaat 
Uitsluitend de raad van toezicht/bestuur verleent een volmacht of mandaat en de 
voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur verleent een volmacht of ondermandaat. 
Medewerkers zijn niet bevoegd om de aan hen in mandaat of ondermandaat of volmacht 
verleende bevoegdheden aan een andere functionaris te verlenen. Bevoegdheden 
middels volmacht verkregen mogen door de desbetreffende functionaris niet aan 
anderen worden overgedragen. Uitzondering hierop is de vervangingsregeling (zie 
paragraaf 1.3.3.). 

Ondermandaat 
De voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur verleent ondermandaat door middel 
van specifiek ondermandaat per functie. Slechts de voorzitter raad van bestuur/algemeen 
directeur is bevoegd een nieuw ondermandaat te verlenen. 

Gemandateerde bevoegdheden (het slaan van beschikkingen) mogen alleen door de 
gemandateerde functionarissen die dit ondermandaat hebben verkregen, worden 
uitgeoefend. Bij afwezigheid van een dezer functionarissen dient een andere 
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gemandateerde functionaris die bevoegdheid uit te oefenen. Bevoegdheden middels 
ondermandaat verkregen mogen door de desbetreffende functionaris niet aan anderen 
worden overgedragen. 

Volmacht 
De raad van toezicht/bestuur ofde voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur 
verleent volmacht door middel van volmacht per ftinctie. Deze voünacht heeft 
betrekking op de overgedragen bevoegdheid en geeft aan, aan welke functie die 
bevoegdheid is overgedragen. Slechts de raad van toezicht/bestuur ofde voorzitter raad 
van bestuur/algemeen directeur is bevoegd een nieuwe volmacht te verlenen. 
Bevoegdheden middels volmacht verkregen, mogen alleen door de gemachtigde 
functionarissen worden uitgeoefend. Bij afwezigheid van een dezer functionarissen dient 
een andere gemachtigde functionaris die bevoegdheid uit te oefenen (zie 

!^~\ vervangingsregeling). 

Bijzondere volmacht 
Bijzondere volmachten worden op fünctionarisniveau geregeld. Deze staan niet in de 
bevoegdhedentabel en de bevoegdhedenregeling. De voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur heeft de bevoegdheid bijzondere volmacht te verlenen, 
waarbij de directie Sturing, Control & Finance advies geeft over het 
bevoegdhedenniveau en de toe te kennen bevoegdheden. Bijzondere volmacht wordt 
verleend binnen het bestaande beleid en bestaande structuren, uitsluitend op basis van 
een advies van de directie Sturing, Control & Finance, aan o.a. projectleiders van COA-
brede projecten en de procesmanagers van directie Opvang. 

Bij waarneming in een (hogere) functie krijgt de ftinctionaris de volmachten en 
(onder)mandaten behorende bij de ftjnctie op grond van de specifieke volmacht ofhet 
mandaat behorende bij die functie, uitsluitend blijkens de schriftelijke vastlegging in een 
aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst. 

. " ' i 

Wijze van verlening van volmachten en ondermandaten 
Alle volmachten worden schriftelijk verleend. Bestaande volmachten zijn als bijlage en 
in de bevoegdhedentabel 1 bij deze Bevoegdhedenregeling COA gevoegd. Alle 
ondermandaten worden schriftelijk verleend. Bestaande ondermandaten zijn als bijlage 
en in de bevoegdhedentabel 2 bij deze Bevoegdhedenregeling COA gevoegd. 

Intrekking van bevoegdheden 
De voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur geeft de volmachten af Een besluit 
tot intrekking van verleende volmachten op ftinctionarisniveau is om die reden belegd 
bij de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur. 

Beheerprocedure volmachten en ondermandaten 
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Directie Management Services (MS) voert het beheer en de controle uit over de 
volmachten en (onder)mandaten, op basis van de volmacht en 
(onder)mandaatformulieren in combinatie met de HAPAformulieren en de personele 
administratie in SAPHR. De beheerprocedure is beschreven in hoofdstuk 7. 

1.3.2 Overzicht bevoegdheden 

CO ̂ !l)« viMigtDiodttureef^Jt 

. ^ x ^ ' 

i . ^ ' ^ 
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g e m a n d a t e e r d e 

Overzicht I. Overzicht bevoegdheden. 

1.3.3 Vervangingsregeling 
De vervangingsregeling bij in volmacht afgegeven bevoegdheden luidt als volgt. Bij 
afwezigheid/vakantieperioden van de bevoegd functionaris aan wie volmacht is 
verleend, vindt vervanging voor de in volmacht verkregen bevoegdheden als volgt 
plaats: 

Vervanging bevoegdhedenniveau II van voorzitter raad van bestuur/algemeen 
directeur 
Bij afwezigheid/vakantieperioden van de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur 
vindt vervanging van in volmacht verkregen bevoegdheden voor inkopen, verkoop en 
verhuur, betalen van facturen inclusief het tekenen van de salarisopdracht en het nemen 
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van besluiten confonn de limitatieve lijst personele mutaties en declaraties en het 
toekennen van een tijdelijke bijzondere volmacht respectievelijk plaats door: 
• Lid raad van bestuur/hoofddirecteur Bedrijfsvoering ( l ' vervanger); 
• directeur Sturing, Control & Finance (2* vervanger); 
• directeur Strategie & Bestuur (3 ' vervanger). 

Vervanging bevoegdhedenniveau I ü directeuren en hoofd Auditdienst 
Bij afwezigheid/vakantieperioden van directeuren Strategie & Bestuur (S&B), Beleid & 
Juridische Zaken (B&JZ), Sturing, Control & Finance (SC&F), Vastgoed & Capaciteit 
(V&C) en hoofd Auditdienst vindt vervanging van in volmacht verkregen bevoegdheden 
in het kader van deze regeling op horizontaal-niveau plaats. Deze ftinctionarissen niveau 
III conform overzicht 2. Functiegebouw met de bevoegdhedenniveaus zijn bevoegd 
elkaar te vervangen. 

Vervanging bij afwezigheid/vakantieperioden van de directeur Opvang vindt plaats op 
verticaal niveau door de plaatsvervangend directeur Opvang. 

Vervanging bij afwezigheid/vakantieperioden van directeur Management Services en 
directeur Huisvesting van diens in volmacht verkregen bevoegdheden vindt plaats op 
verticaal niveau door de managers (functionarissen niveau IV) van de betreffende 
directie. 

Vervanging bevoegdhedenniveau TV t/m VU 
Het uitoefenen van de in volmacht verkregen bevoegdheden in het kader van deze 
regeling bij vervanging bij afwezigheid/vakantieperioden vindt horizontaal plaats binnen 
dezelfde functies voor de bevoegdhedenniveaus IV t/m VII. 

De vervangingsregeling heeft geen betrekking op in mandaat afgegeven bevoegdheden. 
Ter verduidelijking: in mandaat afgegeven bevoegdheden kunnen niet worden 
overgedragen. 

1.4 Procedure interne beheersing 
Naast de beschrijving van de overdracht van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke 
bevoegdheden en het overzicht met de functies waaraan die bevoegdheden zijn 
overgedragen, is in deze regeling de procedure inteme beheersing opgenomen. 
Deze procedure heeft inteme werking. Functionarissen in bevoegdhedenniveau II t/m VI 
conform overzicht 2. Functiegebouw met de bevoegdhedenniveaus mogen inteme 
beheersingsbevoegdheden toekennen aan medewerkers. 

De procedure inteme beheersing ziet toe op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de 
uit te voeren handelingen om tot een uiteindelijke rechtshandeling te kunnen komen. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen de functies beschikken, registreren, controleren en 
bewaren. Bij het toekennen van deze bevoegdheden is functiescheiding cruciaal. De 
beschikkende bevoegdheid is geregeld via de volmachten/ondermandaten, zoals 
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beschreven in deze regeling. Het onafhankelijk controleren en registeren is verankerd in 
de Administratieve Organisatie (AO). Het bewaren is geregeld in de beheerprocedure 
bewarende functies (hoofdstuk 7.4). 

1.5 Weergave functiegebouw COA in de bevoegdhedenregeling 
In deze paragraaf staat de tabel met het ftinctiegebouw COA, waarin de ftinctionarissen 
zijn opgenomen die volmachten hebben op de operationele gebieden inkoop, verkoop en 
verhuur, financiën en personeel. Zie overzicht 2. Functiegebouw met de 
bevoegdhedenniveaus. 

De volmachten zijn gekoppeld aan-ftincties. De functies zijn ingedeeld in 
bevoegdhedenniveaus van boven naar beneden, te weten niveau 1 t/m Vil. In de tabel is 
weergegeven welke functie in welk niveau is opgenomen. De verleende volmachten aan 
de ftinctionarissen zijn beschreven in hoofdstuk 2 t/m 5. 
jBevoegdhedenr Functie : Lijnmanager i Leidinggevende 
l niveau 

1 ;raad van toezicht/bestuur 
II i voorzitter raad van bestiiur/algemeen directeur V V 

! II :lid raad van bestuur/hoofddirecteur Bedrijfsvoering* V 

lil  ; directeui'en V V 

lil ; directeur Opvang i V V 

lil :plv. directeur Opvang** V V 

UI Ihoofd Auditdienst ; V \' 
IV "clustennanagers V V 

ly :projecüeider Bijzondere Düdgioepeu (ainv. amci9_, PIT-IBW)" ' V V 

IV 1 managers directie Hiusuestmg V V 

IV imanagers directie Management Services 1' 

V 

V 

V Mocaüemanagers 
1' 

V V 

V : managers Diensten \' \> 
V manager Helpdesk Opvang V V 

V iteamhoofden V V 

VI ^coördinatoren V 

VI coördinatoren amv Opvang V 

VI 'coördinatoren aniog, PIT.'IBW \' 
VII projectleiders Huisvesting 

*Het lid raad van bestuur treedt op als gevolmachtigd vervanger bij afwezigheid van de 
voorzitter r a a d van bestuur/algemeen directeur met volmacht voor inkopen, verkoop en verhuur, 
betaalbaar stellen van facturen, de salarisbetaling, het tekenen van personele mutaties en 
declaraties en hel toekennen van een bijzondere volmacht projecl aan een medewerker COA. 
**vervanging bij afwezigheid van direcleur Opvang. 
*** de funclie projectleider Bijzondere Doelgroepen (amv, amog, PIT/IWB) is een 
lijdelijke funclie tol 1-1-2011. 

Overzicht 2. Fimctiegebouw met de bevoegdhedenniveaus 

Niveau III directeuren = directeur Strategie & Bestuur, directeur Sturing, Control & 
Finance, directeur Beleid & Juridische Zaken, directeur Huisvesting, directeur 
Management Services, directeur Vastgoed & Capaciteit. 
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Schematisch weergegeven is de indeling in bevoegdhedenniveaus als volgt: 

Bevoegdhedenniveau 

1 

H lijnmanager 

m Iijnmandgcr 

IV Ijnmanager 

V lijiimaiiagei 

VI IciJmggcvcn'ie 

raad van tocnthl^estuur 

vooniner raad van bestuur/  
aigemeeo directeur 

lid raad van bestuur/ 
hoofdJirectexir Bedrijfevoering 

directeur 
hoofd Auditdienst 

tcamhoofd 

coördinator 

clustenn anager 

locademanager 

directeur Opsaug 
phr directeur Opvang* 

projecdeider 
Bijzondere Doelgroepen 

(ontv/oiKig/PIT/IBW) 

manager diensten 

coordinator ainv Opvang 

manager 
helpdesk 
Opvang 

coördinator 
amog/PIT/ IE W 

l.'iyjccllei-lcr 
Hiusvcstuig 

*vervanging bij afwezigheid van directeur Opvang 

Overzicht 3. Schematische indeting van de bevoegdhedenniveaus 
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2. De bevoegdheden inkoop 

2.1 Toelichting op de volmachten inkoop 
ln het inkoopproces binnen het COA worden op verschillende momenten verplichtingen 
met exteme partijen aangegaan. Deze verplichtingen zijn over het algemeen bindend en 
mogen worden aangegaan door de functionaris(sen) binnen het COA die daartoe 
volmacht hebben verkregen. Uitgangspunt hierin is het voor de leverende partij 
inzichtelijk maken van bevoegdheden van CO A-personeel. Hierdoor is het ook voor het 
COA-personeel duidelijk wie wanneer verplichtingen kan en mag aangaan namens het 
COA. Ook dienen inkopende functionarissen de wet- en regelgeving te volgen daar waar 
het gaat om aanbestedingen. Hiervoor dient men dus de daarvoor geldende 
inkoopprocedure te volgen. Dit impliceert dat geen van de personeelsleden voor of 
namens het COA verplichtingen kan en mag aangaan welke het daarvoor vastgestelde 
drempelbedrag overstijgen. 

Inkoop binnen het COA kan worden ingedeeld in drie categorieën: 
1. Het afsluiten van centrale overeenkomsten. 
2. Verstrekken van (overheids)opdrachten binnen centrale overeenkomsten. 
3. Verstrekken van (overheids)opdrachten buiten centrale overeenkomsten. 

1. Het afsluiten van centrale overeenkomsten 
Indien het COA onderkent dat bepaalde goederen of diensten COA-breed frequent 
worden ingekocht, kan besloten worden om deze onder te brengen in een centrale 
overeenkomst. MS/Beheer/Inkoop formeert hiertoe met betrokkenen uit de organisatie 
een inkoopteam. In de centrale overeenkomst worden de belangrijkste condities (zoals 
prijzen) voor alle gebruikers binnen het COA vastgelegd. Ook wordt een eenvoudige 
procedure afgesproken om behoeftestellers te faciliteren in het afroepen uit de 
betreffende overeenkomst. 

Zoals in de bevoegdhedentabel 1. civielrechtelijke bevoegdheden is aangegeven, heeft 
bevoegdhedenniveau III (directeuren, directeur Opvang en hoofd Auditdienst) de 
bevoegdheid om centrale overeenkomsten te ondertekenen met een opdrachtwaarde die 
ligt onder € I miljoen op jaarbasis. Boven dit bedrag is bevoegdhedenniveau II (de 
voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur) bevoegd. De hoogte van dit bedrag is 
gebaseerd op de overweging dat er een evenwichtige verdeling is in het aantal centrale 
overeenkomsten dat door de beide bevoegdhedenniveaus wordt ondertekend. Daamaast 
sluit dit bedrag aan op het inteme (inkoop)beleid inzake het leveranciersmanagement, 
waarbij overeenkomsten afhankelijk van het jaarlijkse volume en het toeleveringsrisico 
in een bepaalde categorie worden ingedeeld. Per categorie wordt een standaard 
ieveranciersmanagementstrategie toegepast. Bevoegdhedenniveau II ondertekent dan de 
overeenkomsten met leveranciers in de zogenaamde strategische of hefboomcategorie. 
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bevoegdhedenniveau III de overeenkomsten met leveranciers in de knelpunt- of 
routinecategorie. 

Onder centrale overeenkomst wordt tevens verstaan: mantelcontract, 
mantelovereenkomst, raamovereenkomst, raamcontract en/of waardecontract. 

Aanbesteding en inkoop van accountant 
Een afwijking op de bevoegdheid tot het afsluiten van een overeenkomst betreft die voor 
het afsluiten van een overeenkomst met een exteme accountant. In aansluiting op artikel 
18 lid 2 Wet COA benoemt de raad van toezicht/bestuur een exteme accountant. 
Dientengevolge zal de raad van toezicht/bestuur (bevoegdhedenniveau I) de 
overeenkomst met de exteme accountant voor het COA ondertekenen. 

2. Het verstrekken van (overbeids)opdrachten binnen centrale overeenkomsten 
Goederen en diensten die door MS/Beheer/Inkoop door middel van een centrale 
overeenkomst voor het COA zijn gecontracteerd, kunnen op eenvoudige wijze worden 
afgeroepen. Alle prijzen en voorwaarden liggen vast, de gemachtigde geeft alleen aan 
hoeveel hij wenst afte nemen en geeft tevens de details op met betrekking tot levering 
en facturering. 

Gemachtigden mogen bij het afroepen niet aanvullend gaan onderhandelen over 
voorwaarden die zijn vastgelegd in de centrale overeenkomst of zelf wijzigingen 
aanbrengen in het assortiment, omdat centrale overeenkomsten worden afgesloten op 
basis van het total cost of ownership principe, dat wil zeggen vanuit een integrale 
kostenbenadering van toepassing voor het gehele COA. Wijzigingen in voorwaarden 
mogen alleen tot stand komen na inteme goedkeuring van de contracteigenaar namens 
het COA en na goedkeuring van Inkoop en mits de aard van de originele hoofdopdracht 
in tact wordt gelaten. 
De grenzen voor het verstrekken van opdrachten binnen centrale overeenkomsten zijn 
als volgt: bevoegdhedenniveau I onbeperkt, bevoegdhedenniveau II tot maximaal 10% 
van de vastgestelde begroting, bevoegdhedenniveau III tot € 750.000,--, 
bevoegdhedenniveau IV tot € 125.000,--, bevoegdhedenniveau V tot € 15.000,— en 
bevoegdhedenniveau VI en VII tot € 5.000,--. 

3. Verstrekken van (overheids)opdrachten buiten centrale overeenkomsten 
Voor te verstrekken (overheids)opdrachten op het gebied van leveringen, diensten en 
werken boven het grensbedrag (€ 5.000,—) zoals genoemd in de inkoopprocedures, die 
niet binnen de scope van een centrale overeenkomst vallen en waarvoor ook geen 
centrale overeenkomst afgesloten zal gaan worden, dienen in beginsel meerdere offertes 
bij potentiële leveranciers te worden aangevraagd. Dergelijke opdrachten hebben 
meestal een incidenteel karakter. De gunning van de opdracht dient op basis van een 
transparant inkoopproces, op basis van objectieve criteria en na goedkeuring van Inkoop 
tot stand te komen, waarbij de potentiële leveranciers op gelijke wijze behandeld 
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worden. Ter uitvoering hiervan moet een passende mate van openbaarheid aan de te 
verstrekken opdracht worden gegeven. 

De bevoegdheden voor de inkoopcategorieën zijn opgenomen in de bevoegdhedentabel 
1. civielrechtelijke bevoegdheden. De grenzen voor het verstrekken van opdrachten 
buiten centrale overeenkomsten zijn als volgt: bevoegdhedenniveau I onbeperkt, 
bevoegdhedenniveau II tot maximaal 10% van de vastgestelde begroting, 
bevoegdhedenniveau III tot 6 750.000,-, bevoegdhedenniveau FV tot€ 125.000,—, 
bevoegdhedenniveau V tot € 15.000,— en bevoegdhedermiveau VI en Vil tot € 5.000,-. 

2.2 Procedures en.richtlijnen inkoop 
Er zijn procedures opgesteld voor het aangaan van verplichtingen met derden. De fe 
volgen stappen in het inkoopproces zijn daarin beschreven. In de procedures zijn ook de 
bevoegdheden opgenomen met betrekking tot het ondertekenen van andere documenten 
uit het inkoopproces, zoals het plan van aanpak, de offerteaanvraag en het procesverbaal 
van gunning. 

De bestelprocedure verloopt afhankelijk van het soort inkoop via aanvraag tot bestelling 
(ATB) of via de uitzonderings- of nacalculatieprocedure middels een Fl-factuur. Zie 
hiervoor de betreffende inkoopprocedures. 

Bij een positieve beoordeling voert de daarvoor gemachtigde functionaris de 
vrijgavestrategie uit van de aanvraag tot bestelling (ATB). De gemachtigde geeft de 
aanvraag tot bestelling (ATB) vrij in SAP. Bij het verstrekken van opdrachten buiten 
centrale overeenkomsten van € 5.000 en hoger vindt medegoedkeuring door de afdeling 
Inkoop plaats. Door het vrijgeven van de ATB geeft de gemachtigde impliciet akkoord 
voor de betaling van de factuur. Zie ook paragraaf 4.8. 

Wet- en regelgeving in het kader van Europese aanbestedingen 
Het COA is een aanbestedende dienst in het kader van de Europese richtlijnen voor 
overheidsopdrachten. Dit impliceert dat indien voorgenomen orders/overeenkomsten 
boven de gestelde drempelbedragen uitkomen, de daarvoor geldende wettelijke 
procedures van toepassing zijn. Aan het team MS/Beheer/Inkoop is door de voorzitter 
raad van bestuur/algemeen directeur de bevoegdheid verstrekt, om als enige binnen het 
COA de betreffende procedures voor Europese aanbestedingen te doorlopen. 
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3. De bevoegdheden verkoop en verhuur 

3.1 Toelichting op de volmachten voor verkoop en verhuur 
Zowel in het verkoop- als verhuurproces is sprake van aangaan van verplichtingen met 
exteme partijen. Deze verplichtingen zijn over het algemeen bindend en moeten door de 
juiste ftinctionaris(sen) binnen het COA worden aangegaan. Uitgangspunt is om 
bevoegdheden van COA-medewerkers inzichtelijk te maken aan de ontvangende partij. 
Ook is van belang voor COA-medewerkers duidelijk te maken wie wanneer 
veiplichtingen kan en mag aangaan namens het COA. 

Medewerkers kunnen en mogen namens het COA geen verplichtingen inzake verkoop 
en verhuur aangaan, die het daarvoor vastgestelde drempelbedrag overstijgen. 

Verkoop/verhuur binnen het COA is ingedeeld in vier categorieën: 
1. Verkoop onroerend goed; 
2. Verkoop goederen; 
3. Verhuur onroerend goed; 
4. Verhuur goederen. 

Het vervreemden of afstoten van onroerend goed valt onder de verantwoordelijkheid van 
de directie Vastgoed & Capaciteit. Het initiatief tot verkoop van onroerende zoederen is 
dan ook belegd bij de directie Vastgoed & Capaciteit. 

Directie Huisvesting is verantwoordelijk voor het beheren van het vastgoed, voor de 
(technische) exploitatie van locaties. 

Directie Huisvesting is verantwoordelijk voor de verhuur van (gedeelten van) grond, 
gebouwen en ruimten, binnen de door directie Vastgoed & Capaciteit gestelde kaders. 

Het initiatief tot verkoop en verhuur van roerende goederen is belegd bij de directie 
Huisvesting, met uitzondering van de verkoop van ICT middelen waarvan het initiatief 
is belegd bij de directie Management Services. 

Voor de bovengenoemde categorieën zijn procedures vastgelegd die de te volgen 
stappen in het verkoop- en/of verhuurproces beschrijven. Daarin is ook de procedure 
opgenomen voor het ondertekenen van andere documenten uit het verkoopproces, zoals 
door een onafhankelijk bureau uitgevoerde taxatie en de transportakte bij verkoop. 

Hieronder worden de categorieën voor het aangaan van verplichtingen beschreven. 
1. Verkoop onroerend goed 
Verkoop van onroerend goed is de verkoop van grond, permanente en semipermanente 
gebouwen (eigendomslocaties). 
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Besluitvorming: De volmacht tot het nemen van een besluit tot verkoop van onroerend 
goed ligt bij bevoegdhedermiveau I raad van toezicht/bestuur onbeperkt en 
bevoegdhedenniveau II raad van bestuur/algemeen directeur tot maximaal 10% van de 
vastgestelde begroting. 

2. Verkoop goederen 
Verkoop goederen is de verkoop van roerende goederen en voorraden die niet meer door 
het COA worden gebruikt. De volmacht voor verkoop van goederen is belegd bij de 
voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur en de functionarissen van de directie 
Huisvesting. De verkoop van ICT middelen is belegd bij de voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur en_de functionarissen^van de directie Management Services. 
Bevoegdhedenniveau I onbeperkt, bevoegdhedenniveau II maximaal 10% van de 
vastgestelde begroting, bevoegdhedenniveau 111 directeuren Huisvesting en Management 
Services tot € 250.000,--, bevoegdhedermiveau IV managers Huisvesting en 
Management Services tot € 60.000,— en bevoegdhedermiveau V teamhoofden 
Huisvesting en Management Services tot € 5.000,—. 

3. Verhuur onroerend goed 
Verhuur van onroerend goed betreft de verhuur of ingebruikgave van (gedeelten van) 
grond, permanente en semipermanente gebouwen, en mimten zoals vergaderruimten. Dit 
kan aan ketenpartners of aan derden gebeuren, al dan niet met standaard levering van 
gas, water, licht en schoonmaak en eventueel met andere aanvullende leveringen. Voor 
de verhuur of ingebruikgave van onroerend goed is het Verhuurbeleid vastgesteld. De 
grens voor het eiangaan van een overeenkomst tot verhuur of ingebruikgave van 
onroerend goed betreft de contractwaarde op jaarbasis. Directie Huisvesting heeft de 
centrale regie bij de verhuuractiviteiten van het COA. Verhuur van onroerend goed vindt 
plaats binnen de door directie Vastgoed & Capaciteit gestelde kaders. 

De volmacht voor verhuur van onroerend goed is als volgt belegd: bevoegdhedenniveau 
I onbeperkt, bevoegdhedenniveau II maximaal 10% van de vastgestelde begroting, 
bevoegdhedenniveau III directeur Huisvesting tot € 250.000,—, bevoegdhedenniveau IV 
manager Huisvesting tot € 60.000,— en bevoegdhedenniveau V teamhoofd Huisvesting 
tot € 5.000,-. 

4. Verhuur goederen 
Verhuur goederen is de verhuur van roerende goederen. Verhuur van roerend goed vindt 
plaats confonn het vastgestelde Verhuurbeleid. Bij verhuur van roerende goederen geldt 
de contractwaarde op jaarbasis. De volmacht voor verhuur van goederen is als volgt 
belegd: bevoegdhedenniveau I onbeperkt, bevoegdhedenniveau II maximaal 10% van de 
vastgestelde begroting, bevoegdhedenniveau III directeur Huisvesting tot € 250.000,-, 
bevoegdhedenniveau IV manager Huisvesting tot € 60.000,— en bevoegdhedenniveau V 
teamhoofd Huisvesting tot € 5.000,-. 
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4. De bevoegdheden financiën 

ln de toelichting op de bevoegdheden fmanciën zijn beschreven: 
• Bevoegdheden budgettoekenning (§ 4.1). 
• Bevoegdheden voor het aangaan van bestuursovereenkomsten (§ 4.2). 
• Bevoegdheden voor leen- en depositobevoegdheden (§ 4.3). 
• Bevoegdheden voor betalingen (§ 4.4). 
• Bevoegdheden bankbeheer (§ 4.5). 
• Bevoegdheden voor het aanvragen van subsidies (§ 4.6). 
• Bevoegdheden afboeken boekwaarden MVA (§ 4.7). 
• Procedure aangaan van verplichtingen (§ 4.8). 
• Procedure betaalbaar stellen van facturen (§ 4.9). 

4.1 Toelichting op de budgettoekenning 
De raad van bestuur stelt de budgetspelregels vast, waarin de algemene richtlijnen voor 
budgettoekenning en budgetbeheer zijn beschreven. Wijzigingen van de 
budgetspelregels worden bekrachtigd dooreen besluit van de raad van bestuur. 

De raad van bestuur is de hoofdbudgethouder. De raad van bestuur geeft de budgetten 
af aan de budgethouders, de functionarissen in bevoegdhedenniveau III, te weten de 
directeuren, de directeur Opvang en hoofd Auditdienst. De budgethouder heeft 
daarmee de bevoegdheid om te beschikken over het budget. 

De budgethouder legt elk kwartaal verantwoording af aan de raad van bestuur over de 
uitputting en besteding van het budget. De toegekende budgetten aan de budgethouders 
zijn vastgelegd in een bijlage bij de prestatieafspraken. 

Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan de budgethouder de 
budgetbevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de aan zijn budget verbonden 
werkzaamheden overdragen aan jegens hem hiërarchisch ondergeschikte lijnmanagers in 
bevoegdhedenniveau FV. 

De lijnmanager in bevoegdhedenniveau IV met budgetbevoegdheden kan deze 
budgetbevoegdheden overdragen aan jegens hem ondergeschikte lijnmanagers in 
bevoegdhedenniveau V. De lijnmanagers in bevoegdhedenniveau fV en V die 
budgetbevoegdheid hebben, zijn deelbudgethouder. 

De lijnmanager die budgetbevoegdheden overdraagt kan, binnen de vastgestelde 
beleidskaders, nadere schriftelijk vast te leggen voorwaarden verbinden aan de 
budgetbevoegdheden van de deelbudgethouder. 

Budgetbevoegdheden kunnen niet worden doorgegeven anders dan hier vermeld. 
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De (deel)budgethouder is verantwoordelijk voor een doelmatige en rechtmatige 
aanwending van de beschikbaar gestelde budgetten. 

De (deel)budgethouders zijn rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de 
hiërarchisch bovengelegen lijnmanager over de uitgevoerde bevoegdheden. De 
budgethouder blijft altijd eindverantwoordelijk. 

Voor projecten geldt dat per project de budgethouder wordt bepaald bij het indienen en 
goedkeuren van het projectvoorstel. 

De budgetten hebben een taakstellend karakter. Dit betekent dat hoofdbudgethouder, 
budgethouders, deelbudgethouder^ en projectbudgethouders door middel van sturing en 
bijsturing zorgen dat budgetoverschrijdingen worden voorkomen. Zij zijn verplicht alles 
te doen wat voor een goede uitoefening van de budgetfiinctie noodzakelijk is. 

Bevoegdhedenniveau I raad van toezicht/bestuur 

1 

Bevo e gdlie denniveau II hoofdbudgethouder raad van bestuur 

Bevoegdliedeiiniveau ill budgethouder 
diiecteuren 

directeur Opvang ** 
hoofd Auditdienst 

Bevoegdhedenniveau IV deeibudgethouder 
managers 

clustermanagers 
projectleider Bijzondere Doelgroepen 

Bevoegdliedenniveau V deelbudgethouder 

hoofden 
teamhoofden 
teamleiders 

locatiemanagers 
managers Diensten 

manager Helpdesk Opvang 
'* De ph' Directeur Opv^ig treedt op sis •■.'Bivanger bij alV'ezigheid 'van de directeur Opvai\g 

Overzicht 4. Schematisch overzicht indeling budgethouders (bevoegdhedenniveau l. 11, lil, IV. V) 
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4.2 Volmachten voor het aangaan van bestuursovereenkomsten 
Volmacht aangaande het afsluiten van contracten met financiële consequenties met 
gemeenten, het aangaan van bestuursovereenkomsten. Deze volmacht is belegd bij de 
voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur en het lid raad van 
bestuur/hoofddirecteur bedrijfsvoering. 
Zie bevoegdhedentabel 1. Civielrechtelijke bevoegdheden (hoofdstuk 8). 

4.3 Volmachten leen- en deposito bevoegdheden 
Met het oog op inteme bestuurbaarheid en de maatschappelijke omgeving waarbinnen 
het COA opereert, is het financieringsbeleid gebaseerd op transparantie en eenvoud. 
Binnen de gestelde randvoorwaarden streeft het COA hierbij naar minimalisatie en 
stabilisatie van de rentekosten. Noodzakelijke investeringen worden gefinancierd bij het 
ministerie van Financiën. 

Het brondocument voor de volmachtverlening is het document "Kaders en richtlijnen 
liquiditeiten- en leningenbeheer COA". Het daadwerkelijk aantrekken van een lening is 
mogelijk nadat de daarin beschreven procedures zijn nageleefd. Toetsing vindt plaats 
door de rentecommissie die bestaat uit de voorzitter raad van bestuur/algemeen 
directeur, lid raad van bestuur/hoofddirecteur Bedrijfsvoering, directeur Sturing, Control 
& Finance en de treasurer. De eindverantwoordelijkheid is belegd bij de raad van 
bestuur. Medewerkers die geen vast dienstverband hebben bij het COA hebben hiertoe 
geen volmacht. 

4.4 Volmachten betalingen 

4.4.1 Volmachten betalen centraal 
De directie Sturing, Control & Finance is verantwoordelijk voor het beheren van de 
geldstromen van en naar het COA. Daaronder valt ook het beheer van de betalingen. De 
betalingen dienen op juiste, tijdige en volledige wijze te worden uitgevoerd, zodat 
crediteuren, centra, werknemers en asielzoekers tijdig en volledig worden betaald. 

De AO-procesbeschrijving "Verrichten van de COA betalingen" is het brondocument 
voor het bevoegdhedenoverzicht en de uitvoering van het proces. 

De voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur geeft volmacht af aan leden van de 
directieraad, en medewerkers in de fimctie van senior beleidsadviseur van Sturing, 
Control & Finance, directiesecretaris en strategisch adviseur van Strategie & Bestuur 
voor het beoordelen, goedkeuren en elektronisch verzenden van betalingen. De senior 
beleidsadviseur die de treasury fiinctie uitoefent heeft geen volmacht tot 
betalingsbevoegdheid. Medewerkers die geen vast dienstverband hebben bij het COA 
krijgen geen volmacht tot betalingsbevoegdheid. De volmacht wordt toegekend op 
persoonsniveau aan een aantal medewerkers in de betreffende functies. 
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Betalingen worden klaargezet in RABO telebankieren / intemetbankieren door 
MS/DS/FA. Vervolgens volgt het beoordelen, goedkeuren en verzenden door de 
gemachtigde medewerker. Het maximale bedrag voor welk de gemachtigden 
toestemming kunnen geven tot betalen is momenteel gekoppeld aan de daglimiet per 
bankrekening (salaris, betaal, subsidie en Rvb). De bedragen zijn vastgelegd in het 
register voor betalingen van SC&F. 

4.4.2 Volmachten betalen decentraal Electronisch Betalen (EB) 
Het decentrale proces Electronisch Betalen (EB) is als volgt georganiseerd. De 
locatiemanager en projectleider Bijzondere Doelgroepen amv, amog, PIT/IBW, zijn 
verantwoordelijk voor de totstandkoming van de EB-betaling door het op basis van de 
Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA), 
REBA en ROV, veiststellen, inhouden of temgvorderen, controleren en stopzetten van de 
verstrekkingen. 

Op de dependances vindt de voorbereiding plaats van de betaalbaarstelling van de 
verstrekkingen (weekgelden en de reisgelden). Een tweede medewerker van de 
bewonersadministratie op de dependance doet de controle van de betaalbaarstelling en 
zet de EB-betaling klaar voor daadwerkelijke betaling. Er is functiescheiding tussen 
deze beide taken op de dependance. 

Het teamhoofd (bevoegdhedenniveau V) en/of de coördinator (bevoegdhedenniveau VI) 
voert de eindcontrole uit op de clieop bestanden met de EB betaling, en geeft deze vrij 
voor de centrale betaling. De betaling van deze clieop bestanden vah onder de volmacht 
betalen centraal, zie paragraaf 4.4.1.. 

Het teamhoofd (bevoegdhedenniveau V) en/of coördinator (bevoegdhedenniveau VI) 
van de dependance heeft volmacht tot het doen van de decentrale handmatige EB 
betalingen. Na het uitvoeren van de eindcontrole op de handmatige EB-betal ingen, vindt 
middels het goedkeuren de betaling direct op de bankrekeningen van de asielzoekers 
plaats. 

De medewerkers zijn gemachtigd tot uitvoering EB op grond van de getekende volmacht 
Rabobank. 

4.5 Bevoegdheden bankbeheer 
De bevoegdheden voor het bankbeheer zijn belegd bij de voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur, lid raad van bestuur/algemeen directeur, directeur Sturing, 
Control & Finance en twee daartoe gemachtigde medewerkers van de directie 
Management Services. De bevoegdheden voor het bankbeheer van centrale COA-
bankrekeningen worden uitgevoerd door de voorzitter raad van bestuur/algemeen 
directeuren de directeur Sturing, Control & Finance. Uitsluitend aan medewerkers met 
een vast dienstverband bij het COA hebben volmacht voor het uitvoeren van het centrale 
bankbeheer. 
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De twee gemachtigde medewerkers van de directie Management Services voeren het 
bankbeheer uit voor bankrekeningen ten behoeve van elektronisch betalen (EB) en 
bankrekeningen ten behoeve van de clusterkas. 

De bevoegdheden voor het bankbeheer betreffen: 
• Het openen van bankrekeningen en de daarvoor benodigde overeenkomsten te 

tekenen ten behoeve van het COA en alle daaronder ressorterende 
bedrijfsonderdelen (opvangmodaliteiten); 

• Volmachten te verlenen en in te trekken aan personen werkzaam bij het COA 
Centraal Bureau en in de opvangmodaliteiten m.b.t. de betreffende bankrekeningen; 

• Informatie met betrekking tdfde bankrekeningen van het GOA te ontvangen en de 
juistheid van een saldo op deze bankrekeningen (hoofd- en subrekeningen) te 
erkennen; 

• Bankrekeningen te sluiten en de daarvoor benodigde overeenkomsten te tekenen ten 
behoeve van het COA en alle daaronder ressorterende bedrijfsonderdelen 
(opvangmodaliteiten). 

1 

Het aanvragen voor het openen van een rekening, wijzigen van een rekening of 
volmachten, en sluiten van bankrekeningen voor elektronisch betalen en/of clusterkas is 
belegd bij bevoegdhedenniveau 11 t/m FV. 

4.6 Volmachten subsidies 
Algemeen: 
De verantwoordelijkheid voor de reguliere subsidieaanvragen (offerteaanvragen en 
begrotingen) bij het ministerie van Justitie ligt bij de voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur. De directie Beleid & Juridische Zaken bereidt dejaarlijkse 
offerteaanvragen voor en levert de subsidieaanvraag aan voor het ministerie van Justitie. 

De verantwoordelijkheid voor Europese subsidieaanvragen is belegd bij de voorzitter 
raad van bestuur/algemeen directeur. De bevoegdheid tot het besluit over indiening van 
een voorstel bij de subsidiegever, het ondertekenen en indienen van de subsidieaanvraag, 
en het ondertekenen van het project contract is belegd bij de voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur. De directie Strategie & Bestuur bereidt de Europese 
subsidieaanvragen voor. De opdrachtnemer van het Europees subsidieproject is een 
ftinctionaris in bevoegdhedenniveau III. Het opstellen van de eindrapportages is belegd 
bij bevoegdhedenniveau FV en V van de uitvoerende directie. 

4.7 Bevoegdheden afboeken boekwaarden MVA 
Onder 'aft)oeken boekwaarden MVA' wordt verstaan het boeken van de afwaardering 
indien de verkoopopbrengst lager is dan de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa. 
De uitvoering van sluitingsprojecten is bij de directeur Huisvesting belegd. Voorde 
waarderingsgrondslagen is het handboek 'Investeringen' van kracht. Voor het boeken 
van de afwaardering geldt deze procedure. De bevoegdheid ligt bij de voorzitter raad 
van bestuur/algerrieen directeur. 
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4.8 Procedure aangaan van verplichtingen / vrijgavestrategie 
Onder de verantwoordelijkheid van de gemachtigde directeiu^n en managers vindt de 
beoordeling van de behoeftestelling plaats conform de vastgelegde procedures. Onder 
verantwoordelijkheid van de gemachtigde budgethouder vindt de beoordeling op 
budgetmimte, rechtmatigheid en doelmatigheid plaats. 

De bestelprocedure verloopt afhankelijk van het soort inkoop via aanvraag tot bestelling 
(ATB) of via de uitzonderings- of nacalculatieprocedure middels een Fl-factuur. Zie 
hiervoor de betreffende inkoopprocedures. 

Bij een positieve beoordeling voert de daarvoor gemachtigde functionaris de 
vrijgavestrategie uit van de aanvraag tot bestelling (ATB). De gemachtigde geeft de 
aanvraag tot bestelling (ATB) vrij in SAP. Bij het verstrekken van opdrachten buiten 
centrale overeenkomsten van € 5.000 en hoger vindt medegoedkeuring door de afdeling 
Inkoop plaats. Door het vrijgeven van de ATB geeft de gemachtigde impliciet akkoord 
voor de betaling van de factuur. Bij de Fl-factuur geeft de gemachtigde akkoord voor 
betaling door het ondertekenen van de factuur voor "akkoord betaling". 

O 

4.9 Procedure betaalbaarstelling van facturen 
De procedure tot betaalbaarstelling van facturen is in het kort als volgt. 

Als voorwaarde voor betaling geldt dat de kwantiteit en kwaliteit van de ontvangen 
goederen/diensten overeenkomen met wat is besteld. Dit blijkt uit de prestatieverklaring. 
De daartoe bevoegde medewerker geeft de prestatieverklaring fysiek af op getekende 
werkbriefje, pakbonnen e.d.. Vervolgens geeft de bevoegde medewerker de 
prestatieverklaring in SAP digitaal af. 

De betaalbaarstelling vindt geautomatiseerd plaats, door de bestelling, de 
prestatieverklaring en de factuurgegevens met elkaar te vergelijken. Indien eventuele 
afwijkingen binnen de afgesproken tolerantiegrenzen blijven zal de factuur betaalbaar 
worden gesteld door Management Services/Data Services/Financiële Administratie 
(MS/DS/FA). 

De grenzen voor het betaalbaar stellen van facturen zijn als volgt: bevoegdhedenniveau 
I: onbeperkt, bevoegdhedenniveau II tot maximaal 10% van de vastgestelde begroting, 
bevoegdhedenniveau UI tot € 750.000,-, bevoegdhedenniveau FV tot€ 125.000,-, 
bevoegdhedenniveau V tot € 15.000,--, bevoegdhedenniveau VI en VII tot € 5.000,-. 

Ter verduidelijking: voor het tekenen van facturen boven € 750.000,— tot maximaal 10% 
van de vastgestelde COA-begroting is altijd (mede)ondertekening door de voorzitter 
raad van bestuur /algemeen directeur vereist. 

Het werkelijk betalen aan de crediteur vindt plaats door de daartoe gemachtigde 
functionarissen met de volmacht tot betalen confonn paragraaf 4.4. 
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5. De bevoegdheden personeel 

5.1 Beleids- en beheerskaders 
Alle lijnmanagers en leidinggevenden dienen te handelen binnen de grenzen van 
arbeidsrechtelijke wetgeving, de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de 
COA personeelsregelingen, de vastgestelde personele beleids- en beheerskaders en de 
vastgestelde budgettaire kaders en budgetspelregels. 

5.2 Gemachtigde bevoegdheden voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur 
De voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur is belast met en heeft volmacht tot: 
• het nemen en ondertekenen van besluiten aangaande personeelsaangelegenheden 

betreffende de directeuren en hoofd Auditdienst; 
• het vaststellen van personeelsregelingen; 
• het vaststellen van de personele beleids- en beheerskaders waarbinnen 

ftinctionarissen hun in deze bevoegdhedenregeling opgenomen bevoegdheden op 
personeelsgebied kunnen uitoefenen; 

• het vaststellen van de organisatie- en functiestmctuur en de functieniveaus, en het 
toekennen van volmachten en ondermandaten; 

• het overleg met de ondememingsraad. 

De bevoegdheden zijn opgenomen in de bevoegdhedentabel 1. Civielrechtelijke 
bevoegdheden, hoofdstuk 8. 

5.3 Gemachtigde bevoegdheden van de lijnmanager 
1. De lijnmanager heeft volmacht tot het uitvoeren van het personeelsbeleid binnen 

zijn/haar organisatieonderdeel binnen de grenzen van arbeidsrechtelijke 
wetgeving, de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de COA 
personeelsregelingen, de vastgestelde personele beleids- en beheerskaders en de 
budgettaire kaders. Onder lijnmanager wordt verstaan: elke leidinggevende tot 
en met bevoegdhedenniveau V van deze bevoegdhedenregeling. 

2. De lijnmanager heeft volmacht binnen de kaders tot het afdoen van alle 
personele aangelegenheden en het ondertekenen van daartoe strekkende 
besluiten ten aanzien van alle medewerkers werkzaam bij het desbetreffende 
organisatieonderdeel met inachtneming van het gestelde in de 
bevoegdhedenregeling en de bevoegdhedentabel. Deze bevoegdheden hebben 
geen betrekking op personele aangelegenheden voor zover de 
beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur of directeur Opvang. 

3. Herplaatsing. De volmacht tot het uitvoeren van personele aangelegenheden ter 
zake van herplaatsing is belegd op bevoegdhedenniveau UI voor Centraal 
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Bureau, op basis van een besluit van de voorzitter raad van bestuur/algemeen 
directeur, en op bevoegdhedenniveau FV (clustermanager) in de clusters, op 
basis van een besluit van de directeur Opvang, voorafgegaan door een besluit 
van de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur. 

De lijnmanager dient schriftelijk' toestemming te verkrijgen van de voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur c.q. de directeur Opvang in geval van een besluit m.b.t. 
personeelsleden binnen het organisatieonderdeel waaraan hij/zij leiding geeft 
betreffende: 

ontslag, anders dan op basis van wederzijds goedvinden of ontslag door de 
werknemer zelf ;̂ 
toekenning van wachtgeld (anders dan bij herplaatsingskandidaten) ofeen 
beëindigingsvergoeding; 
schorsing. 

In de situaties ais in de vorige zin bedoeld, is de lijnmanager gehouden advies in te 
winnen bij de P&O-adviseur van de directie Management Services. In situaties van 
ontslag en toekennen van wachtgeld, is de lijnmanager gehouden advies in te winnen bij 
de directeur MS of manager O&A van MS en de directeur SC&F, voorafgaand aan het 
starten van de ontslagprocedure, waarbij de lijnmanager inzicht geeft in de (meerjarige) 
kosten van het voorgenomen besluit. Indien het medewerkers van de directie MS betreft, 
vraagt de lijnmanager van directie MS altijd advies aan directeur B&JZ. De voorzitter 
raad van bestuur/algemeen directeur cq. de directeur Opvang geeft geen toestemming 
zonder kennis te hebben genomen van dit schriftelijke dan wel mondelinge advies. 

Besluiten met financiële consequenties hoger dan € 100.000 dienen ahijd vergezeld te 
gaan van schriftelijke toestemming door voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur. 
Dit vloeit voort uit de vereiste publicatie van topinkomens in dejaarrekening conform de 
Wet Openbaarmaking Publieke Topinkomens (WOPT). 

De lijnmanager dient schriftelijk toestemming te verkrijgen van voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur cq. de directeur Opvang bij het nemen van een besluit op 
basis van een advies van één van de bezwarencommissies (de bezwarencommissie 
Sociaal Plan 2003, de klachtenconunissie voor klachten van medewerkers over besluiten 
van hun lijnmanagers, de klachtencommissie sexuele intimidatie en/of procedure 
klokkenluiderregeling), dat is gegeven op een bezwaar van een van diens medewerkers. 
Als sprake is van een vacaturestop, dient de lijnmanager in bevoegdhedenniveau IV en 
V van Opvang schriftelijk toestemming te verkrijgen van de directeur Opvang bij het 

Slechts in zeer spoedeisende situaties, bijv. bij een voorgenomen ontslag op staande voet, kan de naasthogere 

manager ook mondeling toestemming verlenen. 

Dus ook elk ontslag via de kantonrechter en via het CWI (ook ai voen de medewerker gccn inhoudelijk verweer 

daartegen) dient te worden voorgelegd aan de algemeen directeur c.q. directeur Opvang en ter advies bij de 

directeur MS. 
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nemen van een besluit tot indiensttreding voor onbepaalde tijd, alle overige lijnmanagers 
dienen schriftelijk toestemming te verkrijgen van de voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur bij het nemen van een besluit tot indiensttreding voor 
onbepaalde tijd. 

De hierboven beschreven bevoegdheden zijn opgenomen in de bevoegdhedentabel 1 in 
hoofdstuk 8. 

5.4 Gemachtigde bevoegdheden van leidinggevenden t/m niveau VI 
1. Aan de leidinggevenden t/m bevoegdhedenniveau VI is volmacht verleend tot het 

uitvoeren^an dé gesprekscyclus (voeren van voor- en najaarsgesprekken). De 
leidinggevende ondertekent ook zelfstandig het in het voorjaarsgesprek afgesproken 
persoonlijk jaarplan en de eventuele bijstelling daarvan in de bijlage najaarsgesprek. 
Voor een afspraak in het persoonlijk jaarplan m.b.t. opleidingen is de handtekening 
van de leidinggevende t/m niveau VI vereist. 

2. De leidinggevende tekent voor akkoord evaluatie voorjaarsgesprek. 

3. Aan de leidinggevenden t/m bevoegdhedenniveau VI is volmacht verleend tot 
eventuele uit de evaluatie voorjaarsgesprek voortvloeiende rechtspositionele 
acties/besluiten zoals toekenning van periodieken, inhouding van een periodiek of 
een verscherpt functioneringstraject. 

4. Aan de leidinggevenden t/m bevoegdhedenniveau VI is volmacht verleend de 
volgende limitatieve lijst van personele mutaties en declaraties voor betaling en/of 
verwerking te tekenen: 
a. Mutatieformulier persoonlijke gegevens (wijziging NAW-gegevens, 

bankgegevens van een werknemer, wijziging burgerlijke staat, 
zwangerschapsverlof). 

b. Mutatieformulier reiskosten woon-/werkverkeer. 
c. Declaratieformulier reis- en verblijfkosten. 
d. Declaratieformulier bijzondere kosten. 
e. Aanvraag vakantieverlof 
f Aanvraag zorgverlof, adoptieverlof, calamiteitenverlof en buitengewoon verlof 
g. Mutatieformulier ouderschapsverlof. 

5. Aan de leidinggevenden t/m niveau VI is volmacht verleend tot het ziekmelden en 
de verzuimbegeleiding van de medewerker. 

Bij afwezigheid van een der op grond van deze regeling bevoegde functionarissen, is een 
andere leidinggevende functionaris bevoegd, met uitzondering van (personeels)-
aangelegenheden van persoonlijke aard (bijv. eigen declaraties, personeelsmutaties e.d.). 
voor zover het geen personeelsaangelegenheden en aangelegenheden van hem/haarzelf 
bett-eft. 
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6. Het verlenen van ondermandaat 

6.1 Inleiding mandaten regelgeving 
Het COA neemt een groot aantai besluiten in de zin van de algemene wet bestuursrecht. 
Dit betreft besluiten die voortvloeien uit de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005 
(Rva 2005), de Regeling Eigen Bijdrage Asielzoekers (REBA) en de Regeling 
verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb). 

Tevens neemt het COA besluiten op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra 
inclusief OHB A, krachtens algemene maatregel van bestuur conform artikel 4 van de 
Wet COA 1994. 

Het bestuur heeft de bevoegdheid tot het nemen van besluiten. Met het 
Bestuursreglement COA 1994 zijn deze bevoegdheden van de raad van toezicht/bestuur 
aan de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur gemandateerd. De voorzitter raad 
van bestuur/algemeen directeur heeft haar bevoegdheid, afhankelijk van het soort 
besluit, in ondermandaat verleend aan andere functionarissen binnen het COA. 

Verder neemt het COA besluiten die namens de minister van Justitie (in het kader van 
NIDOS) en gemeenten in het kader van de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA), en 
zorgwet W T V aan het COA gemandateerd zijn. 

6.2 Mandaten regelgeving 
Hieronder staat vermeld welke functionarissen, al dan niet krachtens mandaat, de 
bevoegdheid hebben om bepaalde besluiten te nemen en welke besluiten dat betreft. 

Alle door de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur gemandateerde 
beslissingsbevoegdheden zijn separaat neergelegd in een mandaatbesluit. In de 
bestaande procesbeschrijvingen is neergelegd in welke gevallen er welk besluit genomen 
dient te worden. 

Raad van toezicht/bestuur 
De raad van toezicht/bestuur is op grond van het bestuursreglement bevoegd om alle 
voorkomende besluiten te nemen. 

Voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur 
De voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur is op grond van het bestuursreglement 
bevoegd om alle voorkomende besluiten te nemen. 

Lid raad van bestuur/hoofddirecteur Bedrijfsvoering 
Aan het lid raad van bestuur/hoofddirecteur Bedrijfsvoering zijn de volgende 
bevoegdheden gemandateerd: 
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• Het opleggen van een ROV-maatregel 1 t/m 11; 
• Het nemen van een overplaatsingsbesluit; 
• Het nemen van een besluit tot toelating tot de Opvang; 
• Het nemen van een besluit tot continuering van de Opvang; 
• Het nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van buitengewone kosten; 
• Het nemen van een besluit tot beëindiging van de Opvang; 
• Het nemen van een besluit ingevolge de REBA; 
• Het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de Rvb; 
• Het nemen van een besluit op bezwaar in het kader van de beëindiging van de ROA 

(gemeentelijke ondersteuning); 
• Het nemen van een besluit bp bezwaar in het kader van beëindiging van de ROA 

(overgedragen zaken); 
^. • Het nemen van een besluit op bezwaar in het kader van de beëindiging van de 

L ) leefgelden (NIDOS); 
• Het nemen van beschikkingen op bezwaar ten aanzien van het Faciliteitenbesluit 

inclusief OHBA regeling; 
• Het nemen van een beslissing op bezwaar over de bijdragen aan gemeenten in het 

kader van de zorgwet WTV; 
• Het nemen van een beslissing op bezwaar over de bijdragen aan gemeenten in het 

kader van de ROA. 

Directeur Vastgoed & Capaciteit en directeur Huisvesting 
Aan de directeur Vastgoed & Capaciteit en bij zijn afwezigheid aan de directeur 
Huisvesting is de bevoegdheid tot het nemen van beschikkingen ten aanzien van het 
Faciliteitenbesluit inclusief OHBA regeling gemandateerd. 

Directeur Opvang 
Aan de directeur Opvang is de bevoegdheid tot het opleggen van een ROV-maatregel 10 
gemandateerd. 

f 

Clustermanager en projectleider Bijzondere Doelgroepen (amv, amog, PIT/IBW) 
Aan de clustermanager en de projectleider Bijzondere Doelgroepen (amv, amog, 
PIT/IBW) zijn de volgende bevoegdheden gemandateerd: 
• Het opleggen van een ROV-maatregel 1 t/m 9; 
• Het nemen van een overplaatsingsbesluit; 
• Het nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van buitengewone kosten; 
• Het nemen van een besluit ingevolge de REBA. 

Locatiemanager 
Aan de locatiemanager zijn de volgende bevoegdheden gemandateerd: 
• Het nemen van een ROV-m£iatregel l t/m 6; 
• Het nemen van een overplaatsingsbesluit; 
• Het nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van buitengewone kosten; 
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• Het nemen van een besluit ingevolge de REBA. 

Manager Diensten 
Aan de manager Diensten is de bevoegdheid tot het nemen van een ROV-maatregel 1 
t/m 6 gemandateerd. 

Coördinator amv Opvang en coördinator amog, PIT/IBW 
Aan de coördinator amv Opvang en de coördinator amog, PIT/IBW zijn de volgende 
bevoegdheden gemandateerd: 
• Het nemen van een ROV-maatregel 1 t/m 6; 
• Het nemen vari éen overplaatsingsbesluit; - - . 
• Het nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van buitengewone kosten. 

Directeur Beleid & Juridische Zaken 
Aan de directeur Beleid & Juridische Zaken zijn de volgende bevoegdheden 
gemandateerd: 
• Het opleggen van een ROV-maatregel 1 t/m 6; 
• Het nemen van een overplaatsingsbesluit; 
• Het nemen van een besluit tot toelating tot de Opvang; 
• Het nemen van een besluit tot continuering van de Opvang; 
• Het nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van buitengewone kosten; 
• Het nemen van een besluit tot beëindiging van de Opvang; 
• Het nemen van een besluit ingevolge de REBA; 
• Het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de Rvb; 
• Het nemen van een besluit op bezwaar in het kader van de beëindiging van de ROA 

(gemeentelijke ondersteuning); 
• Het nemen van een besluit op bezwaar in het kader van beëindiging van de ROA 

(overgedragen zaken); 
• Het nemen van een besiuit op bezwaar in het kader van de beëindiging van de 

leefgelden (NIDOS). 

Senior bedrijfsjurist 
Aan de senior bedrijfsjurist zijn de volgende bevoegdheden gemandateerd: 
• Het opleggen van een ROV-maatregel I t/m 6; 
• Het nemen van een overplaatsingsbesluit; 
• Het nemen van een besluit tot toelating tot de Opvang; 
• Het nemen van een besluit tot continuering van de Opvang; 
• Het nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van buitengewone kosten; 
• Het nemen van een besluit tot beëindiging van de Opvang; 
• Het nemen van een besluit ingevolge de REBA; 
• Het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de Rvb; 
• Het nemen van een besluit in het kader van NIDOS eerste aanleg; 
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• Het nemen van een besluit in het kader van beëindiging van de ROA (gemeentelijke 
ondersteuning); 

• Het nemen van een besluit in het kader van beëindiging van de ROA (overgedragen 
zaken). 

In verband met continuïteit kunnen deze bevoegdheden tevens tijdelijk voor een periode 
van maximaal eenjaar aan maximaal twee bedrijfsjuristen worden verleend. De 
toekenning vindt piaats conform deze regeling door de bevoegde: afhankelijk van het 
mandaat of ondermandaat door de raad van toezicht/bestuur of de voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur. 

Senior medewerker ondersteuning vdn MS/Data Services/FA em teamhoofd MS/DS/FA 
Aan de senior medewerker ondersteuning van MS/Data Services/FA en teamhoofd 
MS/DS/FA zijn de volgende bevoegdheden gemandateerd: 
• Het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de Rvb; 
• Het vaststellen van de bijdragen aan gemeenten in het kader van de zorgwet WTV; 
• Het vaststellen van de bijdragen aan gemeenten in het kader van de ROA. 

6.3 Het doen van aangifte en het optreden in straf- of voegingszaken 
Het doen van een melding bij de politie 
Medewerkers kurmen een melding doen bij de politie van het vermoeden van een 
strafbaar feit. Onderzoek door de politie volgt en kan leiden tot het doen van aangifte 
door het slachtoffer. 

Het doen van aangifte en het optteden in straf- of voegingszaken is binnen COA als 
volgt belegd middels een mandaat (aanwijzing) namens het bestuur: 

Het doen van aangifte 
De volgende functionarissen hebben namens het bestuur de bevoegdheid om aangifte te 
doen bij de politie namens het COA, waarbij COA als organisatie slachtoffer is van een 
sttafbaar feit: 
Voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur, lid raad van bestuur/hoofddirecteur 
Bedrijfsvoering, directeuren, directeur Opvang, plv. directeur Opvang, hoofd 
Auditdienst, managers, clustermanagers, de projectleider Bijzondere Doelgroepen (amv, 
amog, PIT/IBW) en locatiemanagers. 

Het bovenstaande sluit niet uit dat medewerkers die slachtoffer zijn van een sttafbaar 
feit, aangifte kunnen doen uit eigen naam, ofwel als privé persoon. 

Het optreden namens COA in strafzaken en voegingzaken 
De bevoegdheid om namens COA op te tteden in sttafzaken en in voegingszaken bij een 
strafrechtelijk geschil is namens het bestuur belegd bij de senior bedrijfsjuristen. Gezien 
de expertise van de senior bedrijfsjuristen, de complexiteit van de materie en de 
gewenste COA-brede uniformiteit is dit cenfraal belegd bij de daartoe gespecialiseerde 
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afdeling Juridische Zaken. Het optteden in deze zaken door de senior bedrijfsjuristen 
vindt plaats na en in overleg met de functionaris die aangifte heeft gedaan. 

In verband met continuïteit kunnen deze bevoegdheden tevens tijdelijk voor een periode 
van maximaal eenjaar aan maximaal twee bedrijfsjuristen worden verleend. De 
toekenning vindt piaats conform deze regeling door de raad van toezicht/bestuur. 

29 van 44 

Bevoegdhedenregeling COA 5 I 



3 6 8 7 5 ^ 0 1 4 2 
COA y } Centraal Orgaan opuang asielzoekers 

Beheerprocedure bevoegdhedenregeling 

7.1 Beheer van de bevoegdhedenregeling 

Functionaris Activiteit Omschrijving 
1. SC&F Controleren 

Bevoegdheden
regeling 

Controle van de Bevoegdhedenregeling COA vindt plaats op de 
volgende momenten: 
• jaarlijks; 
• naar aanleiding van een gewijzigd ondermandaat of volmacht 

voor een functie; 
• naar aanleiding van een reorganisatie. 
Bij de controle worden de juistheid en volledigheid van de i 
bevoegdhedenregeling beoordeeld. Wanneer na controle de 
bevoegdhedenregeling nietjuist of volledig blijkt te zijn, dient de 
bevoegdhedenregeling te worden aangepast. 

2. SC&F, in 
samenwerking 
met B&JZ en 
MS/DS/FA. 

Opstellen nieuwe 
concept-
bevoegdheden-
regeling 

Op basis van de door de directeur SC&F aangeleverde 
brondocumentatie dan wel andere wijzigingn in de organisatie 
wordt een nieuwe concept-bevoegdhedenregeling opgesteld. 

3. Directieraad Bespreking in DR De regeling wordt voorgelegd aan de leden van de directieraad. 
4. Raad van 

bestuur 
Vaststellen De raad van bestuur stelt de Bevoegdhedenregeling COA vast. 

5. Raad van toe
zicht/ bestuur 

Kennisgeving De raad van toezicht./bestuur ontvangt een nieuwe 
Bevoegdhedenregeling COA ter kennisgeving. 

6. Ondememings 
-raad 

Kennisgeving 
1 

De ondememingsraad (or) ontvangt een nieuwe 
Bevoegdhedenregeling COA ter kennisgeving. Bij wijzigingen van 
personele bevoegdheden met consequenties voor de functie-inhoud 
wordt de regeling ter instemming voorgelegd aan de or. 

7. Lijnmanagers 
gefaciliteerd 
door SC&F en 
MS/DS/FA. 

Implementeren van 
de Bevoegdheden
regeling COA 

Na goedkeuring door de rvb van de bevoegdhedenregeling, dient 
de regeling te worden geïmplementeerd en gearchiveerd. De 
volgende acties dienen te worden ondemomen: 
• laten ondertekenen van nieuwe/gewijzigde volmachten en 

(onder)mandaten door rvt cq. vz. rvb/AD (SC&F); 
• nieuwe regeling verspreiden (SC&F); 
• nieuwe regeling plaatsen op het COA-web (SC&F); 
• nieuwe regeling voorlichten aan betrokkenen (SC&F i.s.m. 

MS/DS/FA); 
• regelen van bijzondere volmachten; ' 
Naar aanleiding van de evaluatie van werking van de nieuwe 
regeling kan besloten worden de regeling opnieuw aan te passen. 
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7.2 Beheerprocedure formulier handtekening en paraaf (HAPA-formulier) 
Doel van het formulier handtekening en paraaf (HAPA-formulier) is het vastleggen van 
een handtekening en een paraaf tot een minimum te beperken. 

Eenmalig wordt bij indienstfreding van een nieuw personeelslid (inclusief 
uitzendkrachten/externen) de handtekening/paraaf vastgelegd op het HAPA-formulier. 

Bovenstaande werkwijze is mogelijk door het op functieniveau toekennen van 
volmachten, mandaten en ondermandaten op basis van een algemene volmacht, mandaat 
of ondermandaat, die de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur dan wel de raad 
van toezicht/bestuur op fimctieniveau afgeeft.. 

Bevoegdheden op functieniveau worden toegekend in SAP, nadat de 
personeelsadminisfratie (PSA) het HAPA-formulier heeft doorgezonden aan MS/DS/FA. "^ 
Daarbij wordt controle uitgevoerd of 

• de fiinctionaris de ftinctie heeft in SAP-HR; dan wel 
• dat dit als waameming formeel is vastgelegd in het personeelsdossier. 

Een toegekende volmacht, mandaat of ondermandaat is aantoonbaar door de combinatie 
van de volgende twee, dan wel drie documenten, namelijk: 

1. Het door raad van toezicht/bestuur dan wel voorzitter raad van bestuur/algemeen 
directeur ondertekende volmacht/mandaat/ondermandaat formulier van de 
betreffende functie. SC&F beheert de originele formulieren. FA stelt kopie
formulieren ter beschikking; 

2. Het HAPA-formulier; 
3. Overzicht / bewijsstuk uit SAP-HR dat de functionaris de functie vervult, met de 

ingangsdatum (en evt. einddatum). Dit overzicht is nodig na functiewijziging: 
wanneer het HAPA-formulier bij indiensttieding een andere functie vermeldde 
dan de functionaris inmiddels heeft. 

In hoofdstuk 7.3. wordt het beheer van de volmachten en ondermandaten beschreven. -^ 
De bewarende fiincties komen in hoofdstuk 7.4. aan de orde. 
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7.3 Beheerprocedure volmachten en ondermandaten 
Volmachtbevoegdheden worden op basis van onderhavige bevoegdhedenregeling door 
de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur toegekend door middel van een 
volmacht per fimctie. Deze bevoegdheden zijn uitgewerkt in de bevoegdhedentabel I. 
(Onder)Mandaat wordt verleend ofwel door de raad van toezicht/bestuur ofwel door de 
voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur, afhankelijk van het soort 
(onder)mandaat, door middel van een specifiek (onder)mandaat per functie. Deze 
bevoegdheden zijn uitgewerkt in de bevoegdhedentabel 2. 

Per organisatieonderdeel dient een beheerder tie worden benoemd, die het beheer van de 
formulieren voor zijn/haar rekening neemt. Het centrale beheer is belegd bij 
MS/DS/FA. Het register omvat naast de volmachten en (onder)mandaten op 
fimctieniveau de aanvullingen en mutaties op de algemene toewijzing door de voorzitter 
raad van bestuur/algemeen directeur. 

Functionaris Activiteit Omschrijving 
1. Beheerder 

decentraal 
Controleren 
tekenbevoegdheid 
volmachten 

De decentrale beheerder confroleert de bevoegdheid van een 
functionaris en beoordeelt of bevoegdheden actueel zijn: 

Wanneer een functionaris in dienst freedt dan wel wordt 
overgeplaatst naar het bewuste organisatieonderdeel; Bij 
indienstfreding geldt procedure HAPA in paragraaf 7.2. 

Wanneer een ftinctionaris uit dienst freedt dan wel wordt 
overgeplaatst uit het bewuste organisatieonderdeel. 

2. Lijnmanager Melden mutatie 
tekenbevoegdheid: 
invullen formulier 

Een mutatie in het vohnachfregister vindt plaats in onderstaande 
gevallen en gebruik van de genoemde formulieren: 
1. Bij tijdelijke machtiging door de vz rvb/AD van o.a. 

proiectleiders van grote proiecten: Formulier biizondere 
vohnacht (tiideliik). 

2. Bij het infrekken van een volmacht op functionarisniveau door 
de vz rvb/AD: Formulier infrekken volmacht. 

3. Bij het ongedaan maken van een ingefrokken bevoegdheid 
door de vz rvb/AD: Formulier ongedaan maken infrekken 
voünacht. 

4. Bij fonnele waameming in een hogere functie op 
ftinctionarisniveau (conform aanhangsel van de 
arbeidsovereenkomst), op grond van vastlegging in aanhangsel 
bij de arbeidsovereenkomst. 

De lijnmanager is verantwoordelijk voor tijdig en volledig invullen 
en verzenden naar MS/DS/PSA, en het versfrekken van een kopie 
aan de beheerder decenfraal voor de eigen adminisfratie! 

3. MS/DS/PSA Ontvangen en 
verwerken 

PSA verwerkt het formulier t.b.v. de confrole van handtekeningen 
op facturen en personeelsmutaties. PSA stuurt het originele 
formulier binnen 1 werkdag naar de beheerder van MS/DS/FA. 
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Functionaris | Activiteit Omschrijving 
4. Beheerder: 

MS/DS/FA 
Ontvangen en 
confroleren 
fonnulier 

De centrale beheerder (medewerker MS/DS/FA) ontvangt het 
originele fonnulier, vermeldt de ontvangstdatum en confroleert: 
ofhet formulier juist en volledig is ingevuld; 
de functie overeenstemt met de PSA-gegevens; 
ofhet fonnulier is ingevuld conform de richtlijnen in de 
bevoegdhedenregeling. 

4. Beheerder: 
MS/DS/FA 

Verwerken en 
archiveren 
formulier 

Na akkoord verwerkt de beheerder (medewerker MS/DS/FA) het 
formulier in en parafeen deze. Indien niet akkoord, dan volgt 
afstenuning met PSA en/of het lijnmanagement. De beheerder 
archiveert het originele fonnulier in het vobnachfregister. 

5. Beheerder: 
MS/DS/FA 

Beheren ge-update 
registers 

Het volmachfregister en ondermandaafregister worden door de 
beheerder van MS/DS/FA beheerd en gearchiveerd. 

Het doorgeven van mutaties op de vervanging van in volmacht afgegeven bevoegdheden 
verloopt middels de meldingsprocedure via de ICT servicedesk. 
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7.4 Beheerprocedure bewarende functies 
Met bewarende fiincties worden de controletechnische fiincties bedoeld, die verband 
houden met het bewaren van waarden. Het toekennen van deze bevoegdheden aan 
medewerkers is voorbehouden aan fimctionarissen in de ftmcties t/m 
bevoegdhedenniveau VI, zie tabel 2. Functiegebouw met de bevoegdhedenniveaus. 

De bevoegde fiinctionaris niveau 11 t/m VI is verantwoordelijk voor het beheer van de 
inteme bevoegdheden in het organisatieonderdeel. Deze bevoegdheden maken onderdeel 
uit van de procedure inteme beheersing (van de ondersteunende processen), waarbij 
rechtmatigheid en doelmatigheid een belangrijke rol spelen. Doel van het beheren van 
bewarende fiincties is het up-to-date houden van de verleende bevoegdheid op 
ftinctionarisniveau. 

Het toekennen van de inteme bevoegdheden ter zake van het inkoopproces is in SAP 
geregeld, door middel van het toekennen van verzamelrollen per fimctie. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar: 
• Regisfreren ATB in SAP. 
• Geven van de prestatieverklaring. 
De rol van vrijgeven van de ATB is de beschikkende bevoegdheid die is belegd bij de 
gemachtigde. 

Het kas- en kluisbeheer befreft het benoemen van kas- en kluisbeheerder en 
plaatsvervanger. 
Het uitbetalen aan asielzoekers befreft het aanmaken, confroleren en klaarzetten van de 
betaallijst. 

Het toekennen van inteme bevoegdheden ter zake van het geven van de 
prestatieverklaring, kas- en kluisbeheer en het voorbereiden van de uitbetaling aan 
asielzoekers wordt vastgelegd door middel van het formulier bewarende functies (fbf)-

Functionaris Activiteit Omschrijving 
1. Bevoegde 

fiinctionaris 
niveau II t/m 
VI 

Confroleren 
formulier bewarende 
fiincties 

In algemene zin dient door de beheerder decentraal op de 
volgende momenten een confrole te worden uitgevoerd naar de 
tekenbevoegdheid van een fiinctionaris: 

Wanneer een fiinctionaris in dienst freedt dan wei 
wordt overgeplaatst naar het bewuste organisatieonderdeel; 

Wanneer een fiinctionaris uit dienst freedt dan wel 
wordt overgeplaatst uit het bewuste organisatieonderdeel. 
Wanneer aan de bewuste fiinctie een bewarende bevoegdheid is 
verbonden legt de leidinggevende (niv II t/m VI) de mutatie v£m 
de bewuste functionaris middels het formulier bewarende 
ftincties vast. Het formulier bewarende ftincties (fbf) is 
beschikbaar via het COA-web. 
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Functionaris Activiteit Omschrijving 
2. Bevoegde 

functionaris 
niveau II t/m 
VI 

Invullen fonnulier 
bewarende functies 

Het verlenen van de bevoegdheid vindt plaats door de 
bevoegdhedenniveaus II t/m VI, zie de tabel 2. Functiegebouw 
met de bevoegdhedenniveaus. 

De leidinggevende van het organisatieonderdeel draagt er zorg 
voor dat het formulier bewarende functies tijdig en voiledig is 
ingevuld. 
Een verleende bevoegdheid dient te worden aangepast: 
- bij infrekken van de bevoegdheid; 
- bij wijziging van de rollen^ 
Met het muteren vervalt automatisch het eerdere formulier 
bewarende functies. 

3 Bevoegde 
fiinctionaris 
niveau II t/m 
VI 

Beheren én 
archiveren 
formulieren 
bewarende functies . 

Het beheer en de archivering van de formulieren bewarende ~' 
ftincties is belegd bij de leidinggevende, de bevoegde 
fimctionaris niveau.II t/m VI. 
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8. Bevoegdhedentabellen 

Dit hoofdstuk bevat de bevoegdheidstabellen. 

Bevoegdhedentabel 1. Civielrechtelijke bevoegdheidsverdeling 
Tevens separaat Excel bestand. 

B e v o e g d h e d e n t a b e l I 
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B e v o e g d h e d e n r e g e l i n g 5.1 
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Bevoegdhedeniabcl I 
Civielrechtelijke bevoegdheden 

Bevoegdhedeoregeling 5.1 
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SC4F 
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AanvTigcn urtpigen relenrng/vobnachlen . . ' ' 

'MS/DS im BanheLeningenEBfri 
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SCÜF 
MSrtTiS' 

Aanviigen :luitenitLtrong ' > ' ■ ' 
Sluueniektoing 
'MS/DS nu BuiladenmeenEBti. 
buüïelienincen ibv ctuïteil.aï 

E«:F 

Beheitn banlseLfninpepsIri ritkentngeri tii 
volmtclileni 
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t » n r 
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l o u lOOOtOen 
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Cluslers lot;ietemin»C«I 
CB toe:temmiB*vir,b 

1 /AD 

IDl CIM COO cn 
ClisKB lowtnniE^jQT 

Beshnl op bcTFaiiJChnfl tiï uit^piaal: 
bezwareccommisïit 

ovei '.1 
r.-b 'AD 

i' 
melloeslemmmgvan 

\ t rvb 10/AP 

Cloïim loeiteömmg W 
CB toalemnuaj-.-an 

Ctmltts loectcmimi^DO 
CB loattnrai^\xT 

V- rbtf.D 

Inditasttiedmg vooi oobeptdde tijd hi} 
vacMmertop nbl personeel van dnedies 

over \z 
IVb /AD 

r 

ladienslliténz yoor cnbeptddr tijd bq 
vaciturestop mbt peisoniel m durftt j 

over •■-

Î ■b /AD 
Diretleiii Opvang 

Zietmeldinp en vetanmbegeleidin» V ( r V ï V 

Uü voeten psprekïcvehji V , , r r V 

A&ï üesKiden auigiuide dr tn de 
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b}St VUI pcisonrle cnuljlits tti decluaties 

V • ■ -̂ V ' ■ 

V 

* vervan^gbi i ifivt^ghctd vaii voorallei laad vdubtsluui i c / il^etneen duectïui 
.■•r.-anpiigbij iRitoglieid vui duecleiuCipvuig 
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Bevoegdhedentabel 2. Bestuursrechtelijke bevoegdheidsverdeling 
Tevens separaat Excel bestand. 

Bevoegdbedentabel 2 
BestuursrechielIJke bevoegdheden 
Bevoegdbedenrcgetlng 5.1 

; nal vu i nurltterUd m i n a j Uitctonva • Huicns ictuaermasiccn i 
'tookhl/! wAtiM ! IcstnzV | liicclevOrnB* ;RVeaK5 I inJecOeiiei 

I Wxtnaf I hnaUr. lvb.llr.Opvu{** = j B U u ^ n 
i alcenKCB ' BcAn)& j faMAAaültusl > j Dwlgncfci) 
: Unctoar \ vwria j (uv.aaat, 

' ! . . . . ; m^̂ ^ 

DieKfea; 
caiidlufium j jnbtai 

■■az/PmiBW I 

mJarmeén. 

cuiaS/Ditt : 

I 

Bevoeedheid tot het nemen van een beshnt. 
op grond TOD de Rva 1005 ^ 
ROy miatregeU fm ó _ 
5PY..'5? t̂regd7tfm9 _ 2 . ' . . . _ _ ' . 
ROVtnaatrcgel 10 __: 

^ V r o a a n e g d l l ^ ^ '_ 
Overpjaatmg 
ToctaOng tot de opvzng 
Verzock tot conlmuenng vw de opvang 
Buiteogewone ko ïttn  
Beeutdigtng van de opvang (o tn 
wotungwei^enng en Stappenplan 3) 
Bevoegheid cot bet neman van oon besluit 
op grond van de Rvb  
Verzoek otn Rvb 
RÉBA '_̂  
REBA 

Os Opving 

Du Bclnd£JZ 
_DP BelndfiJZ 
Du BeleuüSIZ 
Du 8eltidSiiZ 

Du BcIeid£üZ 

CemandatoenlB bovoe^lhedeD aui het 
CO A tot het nemen van berioiten  
NIDOS «rsieaanlcg 
NIDOS beichikking op beovav 

JtOA Beëindiging (gcmeeatcl^ke ondctsteuxung) 
J i P ^ Bggway (gcmeeofelulce ooderrteumng) 

R O A Becindigffig (overgedrageti zaken) 
ROA Bcrwaar (overgedragen zaken) 
Faciliteitenbesluit (mcl OHBA) 
Facihtcttcnbesluil (mcl OHBA) Bc^zwaar̂  _ 
Zorgwet WTV vaststeBen bijdrage 
Zorgwet WTVbc slis sing op bezwaar 
ROA uaitsietlen bedrage aan gemeente 
ROAbijdr aan gemeente ■ besbsnngcp^ezwRai 
Het doen van aangifte en het optreden m 
AraP af yoegmgnakea  
Het doen vaii aao^fic bq dc ptititte 
Het optreden namens COA tn straf en 
voegings zakra^ 
** vervuif^gbt) tfonishei(i vin du cel tut Opvang 

 Du Belnd&JZ 
Du V&C/du HV 
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Bijlage: Bf^rippenlijst 

Alfabetisch overzicht van de gehanteerde begrippen. De begrippen met betrekking tot 
inteme beheersing zijn apart onderaan gezet. 

Administratieve Organisatie (AO) 
De Administratieve Organisatie geeft inzicht in de processen en procedures van het 
COA. De opzet yan de Administratieve Organisatie is basis voor deze 
bevoegdhedenregeling. De bevoegdhedenregeling en de AO zijn complementair. In het 
bijzonder worden de uit de processen en procedures voortkomende bevoegdheden 
geformaliseerd. 

Bevoegdhedenregeling 
_,.~̂  Deze regeling wordt aangehaald als: Bevoegdhedenregeling Centraal Orgaan opvang 
'■—'' asielzoekers. 

Beleids en beheerskaders: 
a) Besluiten door de raad van bestuur; 
b) De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening; 
c) Centraal gemaakte afspraken met vakorg£inisaties; 
d) Inteme regelingen; 
e) De prestatieafspraken; 
O De Administratieve Organisatie; 
g) Controleprotocol. 

Bevoegdhedentabel 
De bevoegdhedentabel is een schematisch overzicht waarin aangegeven welke functies 
op welk gebied volmacht en/of ondermandaat hebben verkregen. 

Bevoegdheid 
i ,) Schriftelijk verleende toestemming middels een volmacht, mandaat of ondermandaat om 

een besluit te nemen, of goedkeuring te verlenen. 

Bevoegdheidsformulieren volmacht, mandaat en ondermandaat 
De formulieren waarmee de toekenning van een bevoegdheid wordt geregeld en 
vastgelegd. 

Budgethouder 
Functionaris die van de raad van bestuur een budget heeft toegekend gekregen en 
daarmee de bevoegdheid heeft om te beschikken over het budget. 

Deelbudgethouder 
Functionaris in bevoegdhedenniveau IV of V die een budget heeft gekregen van een 
hiërarchisch bovengeschikte lijnmanager. 
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Bijzondere volmacht 
Bijzondere volmachten worden op functionarisniveau geregeld. Deze staan niet in de 
bevoegdhedentabel en de bevoegdhedenregeling. De voorzitter raad van 
bestuur/algemeen directeur en het lid raad van bestuur hebben de bevoegdheid 
bijzondere volmacht te verlenen, waarbij de directie SC&F advies geeft over het 
bevoegdhedenniveau en de toe te kennen bevoegdheden. 

Contracteigenaar 
De gemachtigde die verantwoordelijk is voor de totstandkoming, de inhoud en de 

"correcte uitvoering van een overeenkomst met een leverancier, op een zodanige wijze 
dat hij hierbij zoveel als mogelijk de belangen van alle belanghebbenden van de 
overeenkomst vertegenwoordigt. Van de centrale overeenkomsten (Inkoop) zijn alle 
contracteigenaars vastgelegd in de COA Aanbestedingskalender', die elk jaar in zijn 
geheel wordt vastgesteld in de directieraad. 

Formulier bewarende functies 
Het formulier bewarende functies is bestemd voor de het vastleggen van bevoegdheden 
ter zake van inteme beheersing. Het beheer van het formulier bewarende functies is 
belegd bij de lijnmanager. 

Gemachtigde 
Functionaris die een volmacht heeft gekregen van de volmachtgever, om in zijn naam 
rechtshandelingen te verrichten. Het gaat hier om civielrechtelijke besluiten en 
rechtshandelingen. De volmachtgever is de voorzitter raad van bestuur/algemeen 
directeur of het bestuur. 

HA PA -formulier 
Het formulier handtekening en paraaf (HAPA-formulier). Eenmalig bij indiensttreding 
van een medewerker (inclusief uitzendkrachten/externen) vindt de vastlegging van 
handtekening en paraaf plaats op het HAPA-formulier. 

Hoofdbudgethouder 
De raad van bestuur is de hoofdbudgethouder. 

Leidinggevende 
Een leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid toegekend gekregen voor het geven 
van leiding aan een bedrijfsonderdeel. Dit zijn de voorzitter raad van bestuur/algemeen 
directeur, directeuren, directeur Opvang, plv. directeur Opvang, hoofd Auditdienst, 
clustermanagers, projectleider Bijzondere Doelgroepen (amv, amog, PIT/IBW), 
managers van directies, locatiemanagers, managers Diensten, manager Helpdesk 
Opvang, teamhoofden, coördinatoren amv, coördinatoren amog / PIT/IBW en de overige 
coördinatoren. Alle lijnmanagers zijn leidinggevend, doch niet alle leidinggevenden zijn 
lijnmanagers. Een lijnmanager kan meerdere leidinggevenden aansturen. 
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Lijnmanager 
Lijnmanager is de medewerker die een ftinctie bekleed in niveau II t/m V zoals benoemd 
in overzicht 2. Functiegebouw met de bevoegdhedenniveaus. 
In deze regeling wordt verstaan onder lijnmanagers: 

a) Voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur; 
b) De directeuren; 
c) De directeur Opvang en plv. directeur Opvang; 
d) Het hoofd Auditdienst; 
e) De clustermanagers; 
f) De projectleider Bijzondere Doelgroepen.(amv, amog, PIT/IBW); 
g) De managers van directies; 
h) De locatiemanagers; 
i) De managers Diensten; ~N 
j) De manager Helpdesk Opvang; 
k) De teamhoofden; 

Daarbuiten worden ook volmachten toegekend aan ftinctionarissen die geen 
lijnmanagers zijn, te weten: 

1) De coördinatoren amv; 
m) De coördinatoren amog, PIT/IBW; 
n) De overige coördinatoren; 
o) De projectleiders Huisvesting. 

Mandaat 
De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan bestuursrechteliike besluiten te 
nemen (10:3 Algemene wet bestuursrecht). Dit zijn besluiten die het COA neemt die 
gevolgen hebben voor de asielzoekers, zoals bijvoorbeeld het nemen van een besluit 
over het beëindigen van leefgelden aan examv (Nidos) ofhet nemen van een besluit op 
een verzoek om buitengewone kosten. 

Mandaat en ondermandaatregister ■' 
Het mandaat en ondermandaatregister bevat alle toegewezen mandaten en 
ondermandaten. MS/DS/FA voert het beheer uit over het originele mandaat en 
ondermandaatregister. Elke directie/cluster heeft een beheerder die zorg draagt voor het 
beheer over het kopie mandaat en ondermandaatregister. 

Nidos 
Stichting Nidos is een voogdijinstelling voor ambulante jeugdhulpverlening en verleent 
hulp aan jonge vluchtelingen die om diverse redenen (tijdelijk) niet onder het ouderlijk 
gezag staan. Het project NIDOS bij het COA betreft het beëindigen van leefgelden aan 
examv. 
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, - . ) 

Ondermandaat 
De voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur verleent ondermandaat door middel 
van specifiek ondermandaat per ftinctie. Slechts de voorzitter raad van bestuiu-
/aigemeen directeur is bevoegd een nieuw ondermandaat te verlenen. Ondermandaat 
heeft betrekking op bestuursrechtelijke besluiten. 

Organisatieonderdeel 
In deze regeling wordt verstaan onder organisatieonderdelen: de organisatorische 
eenheden waaraan de hierboven genoemde lijnmanagers leiding geven. 

PMad van toezicht/bestuur 
In deze regeling wordt verstaan onder 'het bestïiur'T het bestuur, functionerend als een 
raad van toezicht, van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

REBA 
Regeling eigen bijdrage asielzoekers: ministeriële regeling waarin wordt bepaald dat 
vreemdelingen met een bepaald vermogen of vreemdelingen met inkomsten, aan het 
COA een vergoeding in de kosten van zijn opvang verschuldigd zijn. 

Register handtekeningen en parafen 
Het register handtekeningen en parafen bevat alle formulieren handtekeningen en paraaf 
(HAPA-formulieren). Het HAPA-formulier wordt na decentrale invulling gecontroleerd 
door PSA. Het register HAPA is in beheer bij MS/DS/FA. 

ROV maatregel 
Regeling Onthouding Verstrekkingen. Op grond van de Regeling verstrekkingen 
asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen kan het COA de aan een asielzoeker 
ofandere vreemdeling geboden verstrekkingen geheel of gedeeltelijk onthouden indien 
de asielzoeker of vreemdeling niet voldoet aan het bepaalde zoals beschreven in deze 
regeling. 

Rva 2005 
Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen. Ministeriële 
regeling waarin onder andere wordt bepaald welke categorieën vreemdelingen recht 
hebben op opvang, de bevoegdheid van het COA tot het opleggen van een ROV-
maatregel en tot overplaatsingen, de mogelijkheid tot het vergoeden van buitengewone 
kosten en de gronden waarop de opvang beëindigd dient te worden. 

Rvb 
Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen. Ministeriële regeling 
waarin is bepaald dat bepaalde categorieën vreemdelingen recht hebben op een 
Financiële toelage en een ziektekostenverzekering. Het gaat hier bij voorbeeld om 
slachtoffers vrouwenhandel of gezinsherenigers. Voor de goede orde: het betreft 
vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor Rva-verstrekkingen. 
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Volmacht 
Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de 
gemachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Het gaat hier om 
civielrechtelijke besluiten en rechtshandelingen. 

Volmachtregister 
Het volmachtregister bevat alle toegewezen volmachten. MS/DS/FA voert het beheer uit 
over het originele volmachtregister. Elke directie/cluster heeft een beheerder die zorg 
draagt voor het beheer over het kopie-volmachtregister. 

Voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur - _ 
In de regeling wordt verstaan onder 'voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur': de 
algemeen directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

Begrippen mei betrekking tot interne beheersing 

Beschikken 
Controletechnische functieaanduiding voor de bevoegdheid tot het beschikken over 
"waarden" in de organisatie. 

Bewaren /bewaarfunctie 
De inteme bevoegdheid om namens het bestuursorgaan waarden in ontvangst te nemen 
en/of in bewaring te houden. 

Controlebevoegdheid 
Inteme bevoegdheid om aangeleverde gegevens te controleren. 

Controleren 
Controleren is het toetsen van de werkelijkheid aan de norm. 

Functiescheiding 
Het scheiden van de vier belangrijkste controletechnische functies beschikken, 
registeren, controleren, bewaren. 

Functionaris 
Een medewerker die uit hoofde van de fiinctie bevoegdheden krijgt. 

Registreren 
De inteme bevoegdheid om gegevens vast te leggen, onafhankelijk van de beschikkende 
en de bewarende fiincties. 

Waarden 
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Waarden zijn budgetten en de onderwerpen zoals in hoofdstuk 2 t/m 5 van deze regeling 
benoemd waarover een gemachtigde functionaris mag beschikken. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Directoraat-ceneraai 
Vreemdelingenzaken 
Directie Migratiebeleid 

Cantactpersoon 

Strategisch Over leg DMB - COA 
Datum 
23 juni 2011 

Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Aanwezig 
Oirectie Migratiebeleid 

Strategisch Overleg DMB - COA 
21 juni 2011, 13.30uur - IS.OOuur 
Kamer M 4.17 

Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers 

1. Opening en mededel ing 
De voorzitter opent de vergadering. Gelet op de deelname van het COA aan 
het management beraad van DGVZ worden niet alle agendapunten uitvoerig 
besproken. 

2. Conceptversiag d .d . 17 februar i 2011 
De opmerkingen van het COA worden met instemming van de voorzitter 
overgenomen. Hiermee is het conceptverslag van 17 april 2011 vastgesteld. 

3. Offerte aanvraag 2012 
Het COA heeft onlangs de concept versie van de offerte aanvraag 2012 
ontvangen. Naar verwachting wordt de offerte aanvraag 2012 op zeer korte 
termijn aan het COA toegezonden. Door de voorzitter wordt geconcludeerd dat 
het COA vóór 1 september a.s. de offerte zal indienen. 

4. Project F inanc ier ingssytemat iek 

l'.iQitvi 1 vdn J 
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5. Leef t i jdsonderzoek AMV's 

6. Her i j k ing AMV 

7. Samenwerk ing COA - DT&V 

8. Project 28 dagen te rm i jn 

9. I n f o r m a t i e inzake verwerv ing capac i te i t 

10. W.v. t . t .k en rondvraag 
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Werkbezoek AZC Vlagtwedde 
Het COA zal op korte termijn - bij voorkeur in de maand juli - een werkbezoek ^ 
organiseren voor de voorzitter. 

1 1 . Sluiting 
De vergadering wordt onder dankzegging van de voorzitter afgesloten. 
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COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers verslag 

naam overleg Raad van toezicht 
datum overleg 17 maart 2010 
aanwezig 

afvezig 

gasten 

1. Opening en mededetingeii 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen v f̂clkom. 

De agendapunten 3.b Financiële verantwoording 2009 en 3.f Aecountantsverslag 2009 worden 
in aanwezigheid van de accountants gezamenlijk behandeld. 

2. Concept-verslag van de vergadering d.d. 9 december 2009 
De raad van toezicht stelt het versiag van de vergadering d.d. 9 december 2009 ongewijzigd 
vast. 

let voorstel van de raad van toezicht om een volgende maai expliciet vragen over het 
management te steiien wordt meegenomen, in de tweede enquête komt het wei impliciet aan de 
orde. 

3. Financiën en audit 
in aanwezigheid vanl 

a. Verslag auditcommissie d.d. 4 maart 2010 
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De raad van toezicht neemt met instemming kennis van het Auditjaarverslag 2009. 

d. Rapportage vierde kwartaal 2009 

De raad van toezicht neemt met instemming kennis van de rapportage vierde kwartaal 2009. 

e. Evaluatie KPMG 

I 'erslag vergadering raad van toezicht d.d. 17 maart 2010 3 van 8 
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^ b. Financiële verantwoording 2009 
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De raad van toezicht keurt de Financiële verantwoording 2009 goed. 

f. Accountantsverslag 2009 

De raad van toezicht neemt kennis van het accountantsverslag 2009. 

De voorzitter i 

4. Bestuurlijke zaken 
a. Stand van zaken Wet COA 
De minister van Justitie heeft op 19 februari jl. aan de Eerste Kamer geschreven dat hij 
verwacht dat de wijziging van de Wet COA in verband met de omvorming van het bestuur tot 
een raad van toezicht de Eerste Kamer voor het zomerreces zou kunnen bereiken. 

b. Evaluatie raad van toezicht 

I 'erslag vergadering raad van loezichl d.d. 17 maarl 2010 5 Villi 8 



300729: : © 0 1 S-b 

Afgesproken is dat de voorzitter en vice-voorzitter kennismaken met de leden van de 
directieraad van het COA. 

c. Profielschets raad van toezicht 
Sinds 1 juli 2006 functioneert het bestuur van het COA als raad van toezicht i.O; Dat betekent 
dat per 1 juli 2010 (her)benoeming aan de orde is. Van belang hierbij is een richtinggevende 
profielschets voor de raad van toezicht. 

Wanneer zich een vacature binnen de raad van toezicht voordoet, stelt de raad van toezicht een 
individueel profiel voor de vacature op. Dit profiel is afgestemd op de samenstelling van de raad 
van toezicht en passend binnen het algemene profiel van de raad van toezicht. 
Tijdens de vergadering vande raad van toezicht van 9 december jl. is een-profielschets raad yan 
toezicht uitgereikt. 

Als bijlagen bij de profielschets zal het reglement van de raad van toezicht en het actueie 
jaarplan worden toegevoegd. 

Eventuele aanvullende opmerkingen kunnen worden doorgegeven aan de voorzitter van de raad 
van bestuur. 

De raad van toezicht neemt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen met instemming 
kennis van de profielschets raad van toezicht. 

d. Rooster van aftreden en (her)benoeming 
Rooster van aftreden 

gewijzigde rooster van aftreden is vastgeste 

Daarbij is opgemerkt dat bij de formele wijziging van de Wet COA het 'bestuur', de huidige 
raad van toezicht i.o., stopt en formeel een raad van toezicht wordt benoemd. 

i 
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e. Jaarverslag raad van toezicht i.o. 2009 

5. Actuele zaken 
a. Gevolgen politieke ontwikkelingen voor het COA 
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b. Voorbereiding bestuurlijk overleg d.d. 6 april 2010 

6. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
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