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WOB-verzoek COA Handreiking Levensbeschouwing

heer/mevrouw,

LS,
In juni 2018 is bij uw bedrijfsonderdeel "Unit Uitvoeringsprocessen" verschenen een
"Handreiking Levensbeschouwing - Omgang met Levensbeschouwing op COA-locaties."
Onze stichting merkt in de praktijk dat de omgang met levensbeschouwing op COA-locaties
een jaar na dato nog altijd veel vragen oproept onder meer ten aanzien van de eerbiediging
van de vrijheid van godsdienst van de bewoners van COA-locaties en voert hierover
gesprekken met uw COA. Het blijkt ons dat uw COA het beleid niet alleen baseert op de
handreiking levensbeschouwing maar tevens op adviezen die bij de totstandkoming van de
handreiking zijn ingewonnen maar niet kenbaar in de handreiking zijn opgenomen
.

Bij deze verzoek ik
stukken:

•
•

•

u

onze stichting nader te informeren middels toezending van de volgende

Conceptversies van voornoemde handreiking die voor advies zijn voorgelegd aan
personen en instanties binnen en buiten COA;
De ontvangen reacties van de personen en instanties binnen en buiten COA,
zodanig dat minimaal inzichtelijk is op welke conceptversie de reactie betrekking
heeft en van welke instantie de reactie afkomstig is met vermelding van afdeling en
functie(s) van de adviseur(s) en waar mogelijk de na(a)m(en) van de adviseur(s);
Memo's, bespreeknotities, gespreksverslagen, notulen en alle andere documenten
waaruit blijkt welke besluiten genomen zijn met betrekking tot de ontvangen
adviezen en welke motivering aan bedoelde besluiten ten grondslag ligt.

Gelieve dit verzoek te beschouwen als een verzoek
van Bestuur.
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het kader van de Wet Openbaarheid

Met vriendelijkegroet,
Dr. Marnix Visscher
coördinatorjuridische
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