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Inleiding
Het algemeen jaarverslag van het EASO 2014 geeft een 
overzicht van de resultaten van het Bureau in 2014 en 
van de middelen die daarbij zijn gebruikt. Het verslag is 
op dezelfde manier opgebouwd als het jaarlijkse werkpro‑
gramma van het EASO voor 2014. De prestaties worden in 
detail afgezet tegen de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgestelde doelstellingen en prestatie‑indicatoren.

Voorts bevat het verslag belangrijke informatie over de 
organisatie, de publicatie en het beheer van de personele 
en financiële middelen.

Het verslag, dat voorheen het jaarlijkse activiteitenver‑
slag werd genoemd, is opgesteld in overeenstemming 
met artikel 29, lid 1, onder c) van de EASO‑verordening en 
is op 8 juni 2015 aangenomen door de raad van bestuur 
van het EASO. Het algemeen jaarverslag wordt uiterlijk 
op 15 juni 2015 aan het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, inclusief de dienst Interne Audit (IAS), en de 
Rekenkamer verstuurd. Het algemeen jaarverslag is een 
openbaar document dat in alle officiële talen van de Euro‑
pese Unie wordt vertaald.

Naar aanleiding van de mededeling over de richtsnoe‑
ren voor het programmeringsdocument voor gede‑
centraliseerde agentschappen van 16 december 2014 
(C(2014)9641) heeft het EASO in 2015 bovendien een 

geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2014 opge‑
steld dat voldoet aan de nieuwe rapportagevereisten van 
de financiële kaderregeling (artikel 47). Het geconsoli‑
deerde jaarlijkse activiteitenverslag bevat een betrouw‑
baarheidsverklaring van de uitvoerend directeur, waarin 
hij verklaart dat de informatie in dit verslag een getrouw 
en eerlijk beeld geeft wat betreft het gebruik van de aan 
de activiteiten toegewezen middelen voor het beoogde 
doel en overeenkomstig de beginselen van gezond finan‑
cieel beheer, en dat de ingevoerde controleprocedures 
de nodige garanties bieden wat betreft de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende transacties. Het 
bevat de definitieve rekeningen voor 2014, uitgebreide ver‑
slagen over het begrotings‑ en financieel beheer, de interne 
controles die door het Bureau zijn ontwikkeld en de interne 
en externe audits die in het referentiejaar zijn uitgevoerd, 
alsmede informatie over publicaties van het EASO.

Deel I (Beleidsresultaten) van het geconsolideerde jaar‑
lijkse activiteitenverslag van het EASO is gebaseerd op het 
algemeen jaarverslag.

Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag wordt 
uiterlijk op 1 juli 2015 samen met de beoordeling van de 
raad van bestuur van het EASO aan het Europees Parle‑
ment, de Raad, de Commissie, inclusief de dienst Interne 
Audit (IAS), en de Rekenkamer verstuurd.
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Samenvatting
De activiteiten die het EASO in 2014 heeft ontplooid, kun‑
nen in vijf kerngebieden worden ingedeeld: permanente 
ondersteuning, speciale ondersteuning, noodsteun, onder‑
steuning door middel van informatie en analyse en steun 
aan derde landen.

In het kader van de permanente ondersteuning verzorgde 
het EASO 13 opleidingsbijeenkomsten voor opleiders en 
4 regionale opleidingsbijeenkomsten, ontwikkelde het een 
nieuwe opleidingsmodule en actualiseerde het 4 modules, 
ontwikkelde het 2 opleidingshandboeken en een jaarlijks 
opleidingsverslag gebaseerd op de „training cockpit”, orga‑
niseerde het het jaarlijkse didactisch seminar en 2 oplei‑
dingsbijeenkomsten voor de nationale contactpunten 
en zette het de procedure voor de certificering van het 
EASO‑opleidingsstelsel in gang.

Op het gebied van de kwaliteit van asielprocedures en 
‑besluiten stelde het EASO een thematische kaart op met 
betrekking tot toegang tot de procedure, de identificatie 
van personen met speciale behoeften en speciale proce‑
dures, ontwikkelde het praktische handleidingen op het 
gebied van het persoonlijk onderhoud en bewijsbeoorde‑
ling en organiseerde het 3 thematische bijeenkomsten, 
8 werkgroepbijeenkomsten en een bijeenkomst van de nati‑
onale contactpunten over kwaliteit. Daarnaast versterkte 
het EASO zijn samenwerking met de leden van de rechter‑
lijke macht door middel van een jaarlijkse conferentie en 
3 deskundigenbijeenkomsten en door de ontwikkeling van 
een praktisch instrument inzake artikel 15, onder c), van 
de erkenningsrichtlijn. Op het gebied van mensenhandel 
coördineerde het EASO een verslag over de gezamenlijke 
activiteiten die de agentschappen in het domein Justitie 
en Binnenlandse Zaken tussen oktober 2012 en oktober 
2014 hebben ontplooid om mensenhandel aan te pakken, 
en organiseerde het één deskundigenbijeenkomst.

Voorts organiseerde het EASO een conferentie over prak‑
tische samenwerking op het gebied van niet‑begeleide 
minderjarigen en 4 thematische bijeenkomsten. Daarnaast 
maakte het een begin met een publicatie over het opspo‑
ren van familie en met de evaluatie van het EASO‑verslag 
„Leeftijdsbeoordeling in Europa” (EASO age assessment 
practice in Europe).

Op het gebied van informatie over het land van herkomst 
(COI) werkte het EASO verder aan het COI‑portaal, dat 
580 actieve gebruikers heeft, richtte het 4 nieuwe COI‑net‑
werken op inzake Iran, Irak, Rusland en Afghanistan, en 
organiseerde het 2 bijeenkomsten en 4 opleidingsbijeen‑
komsten voor de nationale beheerders van het gemeen‑
schappelijke portaal, 2 bijeenkomsten van het strategische 
COI‑netwerk en 13 landenspecifieke workshops en semi‑
nars. Bovendien publiceerde het EASO 2 COI‑verslagen 
(met betrekking tot Somalië en Tsjetsjenië) en een publi‑
catie over instrumenten en tips voor online COI‑onderzoek 
(„Tools and tips for online COI research”).

Er is speciale ondersteuning verleend aan Italië bij de vol‑
ledige tenuitvoerlegging van het speciale ondersteunings‑
plan, die in 2014 begon. Sinds juni 2014 wordt deze onder‑
steuning ook verleend aan Cyprus. Het EASO organiseerde 
een aantal praktische samenwerkingsbijeenkomsten over 
ondersteuningsinstrumenten, noodplannen, overname en 
opvang.

Bovendien legde het EASO in samenwerking met andere 
belanghebbenden 8 maatregelen ten uitvoer in het kader 
van de taskforce voor het Middellandse Zeegebied, waar‑
onder 6 pilotprojecten inzake de gezamenlijke verwer‑
king van asielaanvragen en een pilotproject over de faci‑
litering van personen die om internationale bescherming 
verzoeken.

Het EASO leverde noodsteun aan Griekenland en Bulgarije, 
waarbij het de tenuitvoerlegging van de respectievelijke 
operationele plannen voltooide. Het EASO organiseerde 
2 bijeenkomsten van de nationale contactpunten van de 
asielinterventiepool.

Op het vlak van ondersteuning door middel van infor‑
matie en analyse publiceerde het EASO zijn jaarverslag 
2013 over de asielsituatie in de EU, met de inbreng van 
ongeveer 40 belanghebbenden. Voorts stelde het EASO 
3 kwartaalverslagen en 12 maandverslagen over asiel op 
en 7 ad‑hocverslagen. Ook organiseerde het EASO 2 bijeen‑
komsten met de groep voor de verstrekking van statistie‑
ken (GPS), legde het fase II van het systeem voor vroegtij‑
dige waarschuwing en paraatheid (EPS) volledig ten uitvoer 
en kwam het met een voorstel voor fase III van het EPS.

Op het vlak van steun aan derde landen legde het EASO zijn 
externedimensiestrategie verder ten uitvoer, met name 
via de uitvoering van projecten met Jordanië, Tunesië en 
Marokko in het kader van het Europees nabuurschaps‑ en 
partnerschapsinstrument (ENPI). Het EASO richtte een 
externedimensienetwerk op en organiseerde 2 bijeen‑
komsten over praktische samenwerking. Het EASO nam 
op 25 september 2014 deel aan het jaarlijkse forum over 
hervestiging en overname en de kaart met de hervesti‑
gingscycli in de lidstaten werd voltooid.

Met betrekking tot de organisatie van het EASO en de 
samenwerking met belanghebbenden organiseerde het 
EASO 3 bijeenkomsten van de raad van bestuur, onder‑
tekende het een werkovereenkomst met eu‑LISA, organi‑
seerde het de vierde bijeenkomst van het adviesforum en 
overlegde het over verschillende onderwerpen met het 
maatschappelijk middenveld. In 2014 zat het EASO het 
netwerk van JBZ‑agentschappen voor, in het kader waar‑
van drie contactgroepbijeenkomsten en een bijeenkomst 
met de hoofden van de JBZ‑agentschappen werden geor‑
ganiseerd. Er werden verschillende bezoeken op hoog 
niveau georganiseerd. Zo werden de Hoge Commissaris 
van de VN voor Vluchtelingen (de heer António Guterres) 
en de Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken 
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(mevrouw Cecilia Malmström) ontvangen. Tot slot ver‑
sterkte het EASO zijn interne en externe communicatie: 
er werd een communicatiestrategie vastgesteld, er werden 
regelmatig persberichten en nieuwsbrieven uitgegeven en 
op 19 juni 2014 werd er een EASO‑voorlichtingsdag geor‑
ganiseerd in de lidstaten en het Europees Parlement. Tot 
slot organiseerde het EASO 3 gezamenlijke bijeenkomsten 
van de contactcomités met de Europese Commissie over 
de erkenningsrichtlijn, Dublin en de richtlijn asielprocedu‑
res. In 2014 ging tevens de externe evaluatie van het EASO 
van start.

De belangrijkste resultaten van het EASO in 2014

117 georganiseerde bijeenkomsten en workshops

2 014 deelnemers aan bijeenkomsten en workshops 

1 nieuwe opleidingsmodule

4 bijgewerkte opleidingsmodules

100 bijdragen uit het maatschappelijk middenveld

70 geraadpleegde organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld

Volledige tenuitvoerlegging van fase II van het EPS

6 pilotprojecten met betrekking tot de gezamenlijke 
verwerking van asielaanvragen en 1 pilotproject over 
de verzameling van informatie over facilitering tijdens 
de asielprocedure

4 operationele‑ondersteuningsprogramma’s 

34 publicaties

3 bezoeken op hoog niveau 

Voorzitterschap van het netwerk van JBZ‑agentschappen

Sluiting van een werkovereenkomst met eu‑LISA

3 gezamenlijke bijeenkomsten van de contactcomités 
met de Europese Commissie
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1. Algemeen kader: relevante ontwikkelingen 
in 2014
In 2014 nam het aantal verzoeken om internationale 
bescherming in de EU+ ongekend toe. In totaal werden er 
662 825 verzoeken ingediend1.

Figuur 1: Toename van het aantal asielaanvragen 
in de EU+ voor het vierde jaar op rij

2014 werd ook gekenmerkt door belangrijke beleidsont‑
wikkelingen op het gebied van justitie en binnenlandse 
zaken, met de verkiezing van het achtste Europees Parle‑
ment en de benoeming van de nieuwe Europese Commis‑
sie. In dit kader heeft het EASO zich ingezet voor de uitwis‑
seling van standpunten en coördineerde het samen met 
de andere JBZ‑agentschappen de op bewijzen gebaseerde 
input voor het beleidsdebat en het besluitvormingsproces.

Het Programma van Stockholm en het bijbehorende actie‑
plan bereikten eind 2014 het einde van de vijfjarige peri‑
ode. In dit verband stelde de Europese Raad tijdens zijn 
vergadering van juni 2014 strategische richtsnoeren en de 
wetgevende en operationele planning voor de komende 
jaren op JBZ‑gebied vast2. Ter voorbereiding op die bij‑
eenkomst werd de Raad van de EU verzocht om over deze 
onderwerpen te reflecteren, en de Commissie om bij‑
dragen te leveren. Als onderdeel van dit proces hield de 
Raad van de EU verschillende bijeenkomsten om de toe‑
komst van het JBZ‑beleid te bespreken. Op 11 maart 2014 
stelde de Commissie op haar beurt twee mededelingen 
vast op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: „De 
EU‑agenda voor justitie voor 2020 — Meer vertrouwen, 
mobiliteit en groei binnen de Unie” (COM(2014)144)3 en 
„Naar een open en veilig Europa” (COM(2014)154)4. De 
inbreng van het EASO in dit proces bestond uit de paper 
„De volledige tenuitvoerlegging van het CEAS. Wetgeving 

1 EASO‑jaarverslag over de asielsituatie in de EU 2014.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/143478.pdf 
3 http://ec.europa.eu/justice/effectivejustice/files/com_2014_144_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/elibrary/documents/basicdocuments/
docs/an_open_and_secure_europe_‑_making_it_happen_en.pdf

omzetten in actie”5. Tot slot nam het Europees Parlement 
op 4 maart 2014 een verslag6 aan over de tussentijdse 
evaluatie van het Programma van Stockholm.

Overeenkomstig de nieuwe richtsnoeren zijn de consis‑
tente omzetting en de daadwerkelijke uitvoering en conso‑
lidering van de bestaande rechtsinstrumenten en beleids‑
maatregelen de belangrijkste prioriteiten. Het doel daarbij 
is om vorderingen te maken op weg naar een vertrouwde 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht door alle aspecten 
van migratie beter te beheren, misdaad en terrorisme te 
voorkomen en te bestrijden en de justitiële samenwerking 
in de Unie te verbeteren. In november 2014 verzocht de 
nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, de heer 
Jean‑Claude Juncker, in de opdrachtbrief van de Com‑
missie7 aan de commissaris voor Migratie, Binnenlandse 
Zaken en Burgerschap (de heer Avramopoulos) om de rol 
van het EASO te versterken en om het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel volledig ten uitvoer te leggen en in 
werking te stellen.

De door de EU‑instellingen gestelde prioriteiten onderstre‑
pen dat verantwoordelijkheid en solidariteit op asielgebied 
hand in hand gaan. In dit verband is het EASO een belang‑
rijke operationele speler die hoge gemeenschappelijke 
praktijknormen en sterkere samenwerking nastreeft door 
een gelijk speelveld te creëren waar gelijkwaardige asielza‑
ken in de gehele Unie op een soortgelijke manier worden 
behandeld en beoordeeld. Het op elkaar afstemmen van 
praktijken en gezamenlijke opleidingsactiviteiten zullen het 
onderlinge vertrouwen verbeteren. Hiertoe is het EASO, 
volledig in overeenstemming met zijn mandaat, in 2014 
doorgegaan met de ontwikkeling van een gemeenschappe‑
lijk opleidingscurriculum dat is aangepast aan de herziene 
asielwetgeving en verleende het operationele ondersteu‑
ning en bijstand aan de asielstelsels van de lidstaten met 
specifieke behoeften (Bulgarije, Cyprus, Griekenland en 
Italië). Bovendien zette het EASO pilotprojecten op met 
betrekking tot de gezamenlijke verwerking van asielaanvra‑
gen in de lidstaten, waarbij een snellere en doeltreffendere 
afhandeling wordt bevorderd met volledige inachtneming 
van het Europese en het toepasselijke nationale rechtska‑
der. Het EASO versterkte zijn systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing en paraatheid, dat de lidstaten maandelijks, 
driemaandelijks en jaarlijks voorziet van trendanalyses van 
de asielsituatie in de EU.

5 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑written‑contribution‑ 
in‑full1.pdf 
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//
NONSGML+REPORT+A7‑2014‑0153+0+DOC+PDF+V0//NL 
7 http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_ 
letters/avramopoulos_en.pdf 
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EASO Algemeen jaarverslag 2014 — 9

Afbeelding 1: De Hoge Commissaris van de VN voor Vluchtelingen bij een vergadering van de raad van 
bestuur van het EASO.

De interne organisatie van het EASO bevond zich in 2014 
nog in de opstartfase. Het Bureau had te maken met bezui‑
nigingen, die een beperkte vermindering van de oorspron‑
kelijk voorziene personele en financiële middelen tot gevolg 
hadden. Het EASO had in 2014 in totaal 79 personeelsleden 

en een begroting van 15 miljoen EUR in de vorm van vast‑
leggings‑ en betalingskredieten. In 2014 startte de externe 
evaluatie van het EASO, die naar verwachting in juli 2015 
zal zijn voltooid.

2. Prioriteiten van het EASO in 2014
In 2014 heeft EASO zich gericht op het ondersteunen van 
de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de vijf herziene 
EU‑rechtsinstrumenten op asielgebied die de grondslag 
vormen voor de tweede fase van het CEAS: de erkennings‑
richtlijn (Richtlijn 2011/95/EU), de Dublin III‑verordening 
(Verordening (EU) nr. 604/2013), de richtlijn opvangvoor‑
zieningen (Richtlijn 2013/33/EU), de richtlijn asielproce‑
dures (Richtlijn 2013/32/EU) en de Eurodac‑verordening 
(Verordening (EU) nr. 603/2013). Het EASO speelde een 
belangrijke rol bij de ondersteuning van de lidstaten in dit 
proces met behulp van een breed scala aan instrumenten 
die daartoe werden ontwikkeld. Daarbij heeft het EASO 
rekening gehouden met bestaande beste praktijken en 
concrete samenwerkingsmaatregelen om complementa‑
riteit te waarborgen en overlapping te vermijden. Tot slot 
legde het EASO in 2014 de in het kader van de taskforce 
Middellandse Zeegebied vastgestelde maatregelen ten 
uitvoer.

Prioriteiten van het EASO voor 2014

Ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het 
herziene asielpakket in de lidstaten door oplei‑
ding, concrete samenwerkingsactiviteiten, COI en 
kwaliteitsverslagen.

Verdere ontwikkeling van het EASO‑systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing en paraatheid.

Het verlenen van operationele ondersteuning aan 
Griekenland in lijn met fase II van het operationele 
plan en bijzondere ondersteuning van Italië, Bulgarije 
en Cyprus.

Tenuitvoerlegging van de in het kader van de taskforce 
Middellandse Zeegebied vastgestelde maatregelen.



10 — EASO Algemeen jaarverslag 2014

3. De resultaten van het EASO in 2014 
per werkterrein

3.1 Permanente ondersteuning
De permanente ondersteuning van de lidstaten door het 
EASO is gericht op ondersteuning van de tenuitvoerleg‑
ging van het CEAS en op verbetering van de kwaliteit van 
de asielprocedures en ‑stelsels. Deze steun beoogt een 
samenhangende tenuitvoerlegging van het CEAS in de EU 
te bevorderen en gemeenschappelijke kennis en vaardig‑
heden, organisatie en procedures, informatie, hulpbron‑
nen en beste praktijken te delen. De permanente onder‑
steuning door het EASO bestaat uit:
• EASO‑opleiding;
• Kwaliteitsondersteuning;
• COI;
• Opvang;
• Specifieke programma’s, zoals de samenwerking van 

het EASO met de rechterlijke macht in de lidstaten en 
de EU en activiteiten met betrekking tot niet‑begeleide 
minderjarigen, de lijst met beschikbare talen en samen‑
werking bij het voorkomen van mensenhandel.

3.1.1 Opleiding

De opleidingsresultaten van het EASO in 2014

179 deelnemers aan 13 opleidingsbijeenkomsten voor 
opleiders in Malta 

108 deelnemers aan 4 regionale opleidingsbijeen‑
komsten in het kader van de externedimensiestrategie

2 533 deelnemers aan 179 georganiseerde nationale 
opleidingsbijeenkomsten 

1 nieuwe opleidingsmodule

4 bijgewerkte modules

3 gepubliceerde handboeken (over CEAS, Inclusie en 
Gesprekstechnieken)

Ontwikkeling van het certificeringssysteem

De opleidingsactiviteiten die het EASO in 2014 ontplooide, 
ondersteunden de lidstaten bij de verdere ontwikkeling van 
de vaardigheden en competenties van hun personeel aan 
de hand van kwalitatieve gemeenschappelijke opleiding. 
De EASO‑opleiding droeg bij aan een coherente tenuitvoer‑
legging van het CEAS door ondersteuning te bieden bij de 
vaststelling van gemeenschappelijke praktijken en procedu‑
res in de gehele EU. Overeenkomstig het kader dat na het 
aannemen van de opleidingsstrategie8 in 2012 is ingesteld, 
heeft het EASO een tweesporenbenadering gehanteerd: 
enerzijds heeft het relevant opleidingsmateriaal ontwikkeld, 

8 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Training‑strategy.pdf 

anderzijds organiseerde het opleidingen voor opleiders. Het 
EASO‑opleidingsprogramma9 behandelt de belangrijkste 
aspecten van de asielprocedure in 14 interactieve modules 
die gebaseerd zijn op een onderwijsmethode waarbij online 
leren en persoonlijke sessies worden gecombineerd. Op het 
terrein van opleiding werkt het EASO nauw samen met een 
pool van deskundigen uit de lidstaten en de geassocieerde 
landen. Het EASO voert regelmatig gericht overleg over het 
opleidingsmateriaal met internationale organisaties en orga‑
nisaties uit het maatschappelijk middenveld. In dit verband is 
het werk van een door het EASO opgerichte referentiegroep 
van groot belang. De groep bestaat uit vertegenwoordigers 
van de Europese Commissie, de UNHCR, het Odysseus‑net‑
werk en de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen 
(ECRE), die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling 
van de opleiding. Bovendien kwamen de nationale oplei‑
dingscontactpunten in mei en oktober 2014 bijeen en werd 
in oktober 2014 het jaarlijks didactisch seminar gehouden.

In 2014 werden 13 opleidingsbijeenkomsten voor oplei‑
ders georganiseerd binnen de volgende modules: Inclu‑
sie, Gesprekken voeren met kinderen, Formuleren en 
beslissen, Bewijsbeoordeling, CEAS, Gesprekstechnieken, 
Gesprekken voeren met kwetsbare personen, COI, Module 
voor leidinggevenden, Dublin III‑verordening (2 bijeenkom‑
sten), richtlijn asielprocedures en Uitsluiting. 179 cursisten 
uit 23 lidstaten namen deel aan de opleidingsbijeenkom‑
sten voor opleiders (onder wie 9 EASO‑medewerkers). 
Hun algehele tevredenheidsniveau bedroeg 80 %. Voor 
het eerst organiseerde het EASO in 2014 regionale oplei‑
dingen, bestaande uit een combinatie van modules, met 
als doel om de deelname te vergroten. In het kader van 
4 regionale opleidingsbijeenkomsten in Warschau, Wenen, 
Brussel (in het Frans) en Rome vonden 8 opleidingsbijeen‑
komsten voor opleiders plaats. In Istanbul werd een sessie 
in het kader van de externe dimensie van het EASO geor‑
ganiseerd. Aan die bijeenkomsten namen 108 asielamb‑
tenaren uit de lidstaten, de Westelijke Balkan en Jordanië, 
Tunesië en Marokko (ENPI‑landen) deel.

Er werden 179 nationale opleidingsbijeenkomsten geor‑
ganiseerd in 19 lidstaten, waaraan 2 533 medewerkers 
deelnamen.

In 2014 werden grote inspanningen geleverd om het 
EASO‑opleidingsprogramma breder inzetbaar te maken 
door verschillende modules in meer talen te vertalen 
en beschikbaar te stellen op het platform voor e‑leren. 
De module over inclusie werd in acht talen vertaald, de 
module over bewijsbeoordeling in drie talen en die over 
gesprekstechnieken in twee talen. De modules op het 
gebied van het CEAS en het voeren van gesprekken met 

9 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/BZ0413152ENC.pdf

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Training-strategy.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/BZ0413152ENC.pdf
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kinderen werden in één taal vertaald. 4 modules werden 
geactualiseerd en er werd een module voor leidinggeven‑
den ontwikkeld. In aanvulling daarop maakte het EASO een 
begin met de ontwikkeling van de module over opvang en 
vervolgde het de ontwikkeling van de module over gender, 
genderidentiteit en seksuele gerichtheid. Beide modules 
zullen in 2015 worden afgerond.

Bovendien werden vorderingen gemaakt bij de ontwik‑
keling van de certificering van de EASO‑opleiding. Tij‑
dens bijeenkomsten met de deskundigengroep inzake 
het sectorale kwalificatiekader en met externe adviseurs 
werden voorbereidingen getroffen voor de overgang van 
leerdoelen naar leerresultaten, die in alle modules van het 
EASO‑opleidingsprogramma moet worden doorgevoerd.

Het EASO publiceerde handboeken over Inclusie, CEAS en 
Gesprekstechnieken en ontwikkelde het handboek over 
Gesprekken voeren met kwetsbare personen.

Deze opleidingshandboeken moeten als referentie dienen 
voor personen die het onlinegedeelte en de persoonlijke 
sessies van de betreffende opleidingsmodule al hebben 
afgerond. De handboeken ondersteunen asielambtenaren 
bij hun dagelijks werk met een overzicht van de belang‑
rijkste onderdelen van het opleidingsmateriaal. De hand‑
boeken dienen bovendien als instrument om cursisten te 
helpen de kennis en vaardigheden vast te houden die ze tij‑
dens de opleiding hebben opgedaan. Zo kunnen zij tijdens 
hun alledaagse werkzaamheden hun kennis uitbreiden en 
de vaardigheden die ze tijdens de opleiding hebben opge‑
daan verder ontwikkelen. Tot slot werd het eerste jaar‑
lijkse opleidingsverslag op basis van de „training cockpit” 
voltooid. Het verslag bevat belangrijke kengetallen over de 
voortgang van de tenuitvoerlegging van het EASO‑oplei‑
dingsprogramma en een compilatie van de informatiebla‑
den over de EASO‑opleiding van de afzonderlijke landen.

3.1.2 Kwaliteitsondersteuning

De resultaten van het EASO op het gebied van kwali‑
teitsondersteuning in 2014

1 opgestelde kwaliteitsmatrix

3 thematische bijeenkomsten

8 werkgroepbijeenkomsten

3 opgezette instrumenten voor praktische samenwerking 

Jaarlijkse bijeenkomst van de nationale contactpunten 
inzake kwaliteit

De werkzaamheden van het EASO op kwaliteitsgebied zijn 
gericht op het ondersteunen van de geleidelijke totstand‑
brenging van kwaliteitsprocessen en ‑procedures in alle 
lidstaten en op de verdere verbetering van de kwaliteit 
van asielbesluiten.

De in 2012 gelanceerde kwaliteitsmatrix beoogt alle gebie‑
den van het CEAS te bestrijken in een periode van twee 
jaar. De kwaliteitsmatrix zal resulteren in een databank 
van goede praktijken, kwaliteitsmechanismen en prakti‑
sche instrumenten en in projecten en initiatieven op kwa‑
liteitsgebied. De matrix stelt het EASO ook in staat om de 
ondersteuningsbehoeften van de lidstaten vast te stellen. 
In 2014 was de kwaliteitsmatrix gericht op het in kaart 
brengen van de kernaspecten van de bepalende fase van 
asielprocedures: toegang tot de procedures en speciale 
procedures (prioriteiten, versnelde procedures, procedu‑
res aan de grens, veilige landen, ontvankelijkheidsproce‑
dures, vervolgaanvragen en intrekkingen). De bevindingen 
van de kwaliteitsmatrix kwamen ook aan bod in de samen 
met de Europese Commissie georganiseerde bijeenkom‑
sten van het contactcomité. Er werd een back‑to‑back‑bij‑
eenkomst met het contactcomité georganiseerd over de 
richtlijn asielprocedures.

Afbeelding 2: EASO‑opleidingsbijeenkomst voor opleiders.
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Als onderdeel van het vergaren van informatie voor de 
kwaliteitsmatrix werkte het EASO verder aan een lijst van 
projecten en initiatieven die sinds 2004 in de EU‑lidstaten 
ten uitvoer zijn gelegd. Deze lijst dient als een uitgebreide 
en permanente databank van projecten en initiatieven met 
een gemeenschappelijke doelstelling van kwaliteitsverbe‑
tering. De lijst bestrijkt verschillende aspecten van het 
CEAS en is op thema gerangschikt, bijvoorbeeld op kwali‑
teit van de procedure, minderjarigen, COI of opvangvoor‑
zieningen. De lijst wordt ontwikkeld op basis van informa‑
tie van de lidstaten en andere belanghebbenden en wordt 
regelmatig bijgewerkt.

In 2014 werden drie thematische bijeenkomsten gehouden 
over kwaliteitsaspecten van de toegang tot procedures, 
kwaliteitsaspecten van de identificatie van personen met 
speciale behoeften en kwaliteitsaspecten in het kader van 
speciale procedures. Daarnaast werden acht werkgroepbij‑
eenkomsten georganiseerd voor de ontwikkeling van drie 
nieuwe praktische instrumenten inzake persoonlijk onder‑
houd10, bewijsbeoordeling11 en de identificatie van perso‑
nen met speciale behoeften. Ook werd er een referentie‑
groep op het gebied van kwaliteit opgericht, bestaande uit 
de Europese Commissie, de UNHCR, ECRE en ad‑hocleden 
uit het maatschappelijk middenveld (afhankelijk van het 
onderwerp), om bij te dragen tot de ontwikkeling van der‑
gelijke instrumenten. Ten slotte namen in december twintig 
deelnemers namens achttien lidstaten, de UNHCR en de 
Europese Commissie deel aan de jaarlijkse vergadering van 
de nationale contactpunten inzake kwaliteit.

10 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Practical‑Guide‑ 
Personal‑Interview‑EN.pdf 
11 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Practical‑Guide_‑
Evidence‑Assessment.pdf 

3.1.3 Informatie over landen van herkomst 
(COI)

De COI‑resultaten van het EASO in 2014

115 deelnemers aan de 7 COI‑netwerken

4 opgerichte netwerken (Iran, Irak, Rusland en 
Afghanistan)

16 100 documenten en 5 nationale databanken verbon‑
den via het COI‑portaal

580 gebruikers op het COI‑portaal

2 COI‑verslagen en 1 praktische leidraad

Het werk van het EASO op het gebied van informatie over 
landen van herkomst (COI) is gericht op de ontwikkeling van 
een uitgebreid COI‑systeem in de EU, dat in samenwerking 
met de lidstaten en de Commissie de normen verder ver‑
betert en harmoniseert via een netwerkaanpak. Overeen‑
komstig dit doel werd de in 2013 gestarte COI‑netwerkaan‑
pak van het EASO in 2014 verder ontwikkeld: er werden 4 
nieuwe netwerken opgericht met betrekking tot Irak, Iran, 
Rusland en Afghanistan, naast de 3 netwerken die in 2013 
werden opgericht (Somalië, Syrië en Pakistan). De 7 net‑
werken hebben 115 deelnemers.

Er werden 3 workshops over praktische samenwerking met 
Irak, Oekraïne en Eritrea georganiseerd, alsook een conferen‑
tie over praktische samenwerking betreffende Syrië en Irak. 
De ontwikkeling van EASO‑specialistennetwer ken bevordert 
de harmonisering van beleidsmaatregelen en praktijken in 
de lidstaten. Informatie over de COI‑behoeften en ‑pro‑
ducten wordt gedeeld en overlapping wordt vermeden. De 
netwerken beoordelen belangrijke COI‑bronnen, bespreken 
specifieke voor het asieldomein relevante onderwerpen in 

Afbeelding 3: EASO‑bijeenkomst over praktische samenwerking betreffende Eritrea.

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Practical-Guide_-Evidence-Assessment.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Practical-Guide_-Evidence-Assessment.pdf
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de landen van herkomst en bieden een kader voor de geza‑
menlijke verzameling van COI en de gezamenlijke beant‑
woording van COI‑vragen. In 2015 zal een volledige evaluatie 
plaatsvinden van de werkzaamheden van de COI‑netwerken. 
In oktober 2014 publiceerde het EASO 2 COI‑verslagen over 
onderwerpen die van bijzonder belang zijn voor de status‑
bepaling binnen de EU: het landenoverzicht met betrekking 
tot Zuid‑ en Centraal‑Somalië12 en het COI‑verslag Tsjetsjenië 
— vrouwen, huwelijk, scheiding en voogdij13. Onderzoekers 
en deskundigen uit verschillende lidstaten waren betrokken 
bij het opstellen van de verslagen en bij de intercollegiale 
toetsing. Er werd een begin gemaakt met een aanvullend 
COI‑verslag over de veiligheidssituatie in Afghanistan14, dat 
in 2015 gereed is gekomen.

Op het gebied van COI‑methodiek werd in maart 2014 een 
EASO‑conferentie gehouden over online COI‑onderzoek, 
waar deskundigen nieuwe technologieën en media presen‑
teerden voor het verzamelen, delen, filteren en presente‑
ren van informatie over landen van herkomst.

Bij wijze van follow‑up publiceerde het EASO in juni 2014 het 
richtsnoer „Instrumenten en tips voor online COI‑onderzoek” 
(Tools and Tips for Online COI Research)15, dat een niet‑uit‑
puttend overzicht biedt van de praktische instrumenten en 
onlinemogelijkheden waarover COI‑onderzoekers beschik‑
ken bij het zoeken naar relevante informatie. Daarnaast ver‑
diepte het EASO zich in 2014 in kwesties met betrekking tot 
COI‑onderzoek naar kwetsbare personen.

Er werd een workshop georganiseerd over COI en les‑
bische, homoseksuele en biseksuele personen (LGB’s), 
waarbij COI‑onderzoekers, de UNHCR en spelers uit het 
maatschappelijk middenveld konden discussiëren over 
terminologische problemen en ervaringen konden uitwis‑
selen over het verzamelen en presenteren van informatie 
over LGB’s, onderzoekspraktijken en kwaliteitsinstrumen‑
ten. De bijeenkomst trok 25 deelnemers, van wie 8 uit het 
maatschappelijk middenveld en de academische wereld. 
Na afloop van de workshop werd er een werkgroep over 
COI en LGB’s opgericht teneinde een praktische gids op te 
stellen voor COI‑onderzoekers die de situatie van LGB’s in 
hun land van herkomst onderzoeken. Die gids bevat een 
woordenlijst, lijsten met nuttige bronnen en praktische 
checklists. De gids16 werd in 2015 gepubliceerd. Parallel 
aan de LGB‑activiteiten was het EASO als lid van de advies‑
groep betrokken bij een Unicef‑project in Nederland, België 
en Zweden dat betrekking had op COI en kinderen. In het 
kader van het project „meldingen over kinderen” (Child 
Notice Project) werd een methode ontwikkeld voor kind‑
specifieke landanalyses en werden meldingen over kinde‑
ren ontworpen voor een aantal landen van herkomst. Het 
project wordt in 2015 afgerond.

12 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/COI‑Report‑Somalia.pdf
13 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/COI‑Report‑Chechnya.pdf
14 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Afghanistan‑security‑ 
situation‑EN.pdf
15 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Tools‑and‑tips‑for‑online‑
COI‑research2.pdf
16 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Researching‑the‑situation‑ 
of‑LGB‑in‑countries‑of‑origin‑FINAL‑080515.pdf 

Het EASO wil in 2015 de in 2012 gepubliceerde alge‑
mene COI‑rapportagemethodiek herzien en actualise‑
ren, rekening houdend met de ervaringen die recentelijk 
zijn opgedaan bij het opstellen van verschillende typen 
COI‑verslagen.

In 2014 boekte het EASO aanzienlijke vooruitgang bij de 
actualisering en verdere ontwikkeling van het gemeen‑
schappelijke COI‑portaal. Het portaal, dat door de Euro‑
pese Commissie is gebouwd en in 2012 werd overgedragen 
aan het EASO, biedt asielambtenaren vanuit één toegangs‑
punt toegang tot een brede waaier van COI‑gegevens. 
16 100 nieuwe COI‑gerelateerde documenten werden 
gekoppeld via het portaal, dat 580 actieve gebruikers heeft. 
Er werden vier opleidingssessies verzorgd voor gebruikers 
en nationale portaalbeheerders uit Portugal, Spanje, Grie‑
kenland, Cyprus, Bulgarije, Italië en Slovenië. Bovendien 
werd er een bijeenkomst georganiseerd voor de advies‑
groep inzake het COI‑portaal. Er werd een upgrade van het 
COI‑portaal voorgesteld om het gebruiksgemak te vergro‑
ten. De raad van bestuur van het EASO keurde het voorstel 
in december 2014 goed.

Op managersniveau kwam het strategisch netwerk – 
bestaande uit COI‑afdelingshoofden en voor COI verant‑
woordelijke deskundigen uit alle EU+‑landen — in april en 
november 2014 bij elkaar. Het netwerk leverde strategi‑
sche input en feedback over de COI‑activiteiten van het 
EASO en wisselde managementervaringen op het gebied 
van COI‑onderzoek uit.

Tot slot leverde het EASO in het kader van zijn operatio‑
nele ondersteuningsactiviteiten COI‑gerelateerde bijstand 
aan de Italiaanse nationale asielcommissie. Het stelde een 
technische studie op voor de verbetering van het nationale 
COI‑systeem. Er werd specifieke analytische ondersteuning 
verleend, waarbij de bestaande gegevens werden gestruc‑
tureerd en criteria werden vastgesteld voor het uploaden 
van geloofwaardige informatie. Bovendien verzorgde het 
EASO voor de Italiaanse rechterlijke macht een specialisti‑
sche opleiding over COI‑onderzoeksnormen.

3.1.4 Specifieke EASO‑programma’s

3.1.4.1 Samenwerking met leden van de 
rechterlijke macht

Resultaten van de EASO‑werkzaamheden met betrek‑
king tot de rechterlijke macht in 2014

3 deskundigenbijeenkomsten over de ontwikkeling van 
beroepsgeoriënteerd materiaal

Jaarlijkse conferentie en workshop voor gevorderden in 
het kader van het programma voor beroepsontwikkeling 

1 ondersteuningsinstrument voor artikel 15, onder c), 
van de erkenningsrichtlijn

Om de volledige en samenhangende tenuitvoerlegging van 
het CEAS te ondersteunen, ondersteunt het EASO de rech‑
terlijke macht van de lidstaten via het gezamenlijk opstellen 
van materialen voor beroepsontwikkeling, het stimuleren 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Somalia.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Chechnya.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation-EN.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation-EN.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf
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van de dialoog tussen de leden van de Europese en natio‑
nale rechterlijke macht en de organisatie van workshops 
voor gevorderden, voor leden van de Europese en natio‑
nale rechterlijke macht.

In 2014 intensiveerde het EASO de betrokkenheid van 
het Hof van Justitie van de EU, het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en leden van de rechterlijke macht 
in de lidstaten en geassocieerde landen bij het ontwikke‑
len van een gemeenschappelijke aanpak voor de samen‑
werking met leden van de rechterlijke macht. Hiertoe 
stelde het EASO een methode vast voor de productie van 
opleidingsmateriaal en versterkte het de samenwerking 
met vertegenwoordigers van de Internationale Vereniging 
van rechters op het gebied van het vluchtelingenrecht 
(IARLJ) en de Vereniging van Europese bestuursrechters 
(AEAJ). Bovendien haalde het EASO de banden aan met 
de UNHCR, het FRA en andere relevante partners, zoals 
het Europees netwerk voor justitiële opleiding (EJTN). Op 
Malta werden 3 deskundigenbijeenkomsten gehouden 
over de ontwikkeling van beroepsgeoriënteerd materiaal 
inzake de tenuitvoerlegging van artikel 15, onder c), van de 
erkenningsrichtlijn. Die vormden een aanvulling op de jaar‑
lijkse bijeenkomst voor leden van de rechterlijke macht. In 
december 2014 organiseerde het EASO zijn tweede work‑
shop voor gevorderden over de ontwikkeling van het pro‑
gramma voor beroepsontwikkeling, die door 32 vertegen‑
woordigers van de rechterlijke macht werd bijgewoond. 
Het EASO voltooide twee ondersteuningsinstrumenten in 
verband met artikel 15, onder c), van de erkenningsricht‑
lijn: „Een juridische analyse van artikel 15, onder c), van 
de erkenningsrichtlijn”17 en het „Richtsnoer voor juridische 
opleiders met betrekking tot de juridische analyse van arti‑
kel 15, onder c), van de erkenningsrichtlijn”18. Het advies‑
forum van het EASO werd voorafgaand aan de publicatie 
geraadpleegd en leverde 5 bijdragen.

In het kader van de operationele ondersteuning aan lidsta‑
ten die onder grote druk staan heeft het EASO ook ad‑hoc‑
seminars georganiseerd voor leden van de Italiaanse en 
Bulgaarse rechterlijke macht.

17 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Article‑15c‑Qualification‑ 
Directive‑201195EU‑A‑judicial‑analysis.pdf 
18 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Article‑15cQualification‑
Directive‑Judicial‑Trainers‑Guidance‑Note.pdf

3.1.4.2 Activiteiten in het kader van het actieplan 
voor niet‑begeleide minderjarigen

Resultaten van het EASO op het gebied van niet‑bege‑
leide minderjarigen (UAM) in 2014

4 door het EAOS georganiseerde thematische deskun‑
digenbijeenkomsten betreffende concrete samenwer‑
king op het gebied van niet‑begeleide minderjarigen

Jaarlijkse conferentie over niet‑begeleide minderjarigen

Evaluatie van het EASO‑handboek over leeftijdsbeoor‑
deling

Netwerk van deskundigen op het gebied van kinderen 
verder ontwikkeld 

EASO‑platform voor activiteiten op het gebied van kin‑
deren opgericht

In 2014 is het EASO in het kader van het actieplan van de 
Europese Commissie voor niet‑begeleide minderjarigen 
(2010‑2014) ondersteuning blijven bieden en concrete 
samenwerking blijven bevorderen tussen lidstaten bij 
kwesties inzake niet‑begeleide minderjarigen. Het EASO 
heeft in de loop van het jaar 4 thematische deskundi‑
genbijeenkomsten georganiseerd betreffende concrete 
samenwerking op het gebied van niet‑begeleide minder‑
jarigen. De thema’s van deze bijeenkomsten waren: Opspo‑
ren van familie, Belangen van het kind binnen het bestek 
van internationale bescherming, Leeftijdsbeoordeling en 
Dublin‑verordening Naar aanleiding van deze bijeenkom‑
sten is een netwerk van deskundigen op het gebied van 
kinderen ontwikkeld en is het EASO‑platform voor activi‑
teiten op het gebied van kinderen opgericht. Bovendien is 
er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een prak‑
tisch instrument voor het opsporen van familie, dat naar 
verwachting in 2015 zal worden gepubliceerd.

Na de publicatie van het EASO‑document „Leeftijdsbeoor‑
deling in Europa” (EASO age assessment practice in Europe) 
in 2014 is er op de website van het EASO een enquête 
gestart waarmee feedback op het document kon worden 
gegeven en werd de eerste evaluatie van het handboek 
afgerond. Het EASO werd uitgenodigd om het document 
op verschillende thematische conferenties te presenteren. 
Voorts is het handboek gebruikt ter ondersteuning van 
activiteiten op het gebied van leeftijdsbeoordeling die zijn 
uitgevoerd in het kader van het speciale ondersteunings‑
plan voor Cyprus.

De jaarlijkse conferentie over niet‑begeleide minderjarigen 
vond plaats op 9‑10 december 2014. Onder de deelnemers 
bevonden zich 33 vertegenwoordigers uit 17 lidstaten, de 
Europese Commissie, het FRA, de UNHCR en 6 organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld.

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15cQualification-Directive-Judicial-Trainers-Guidance-Note.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15cQualification-Directive-Judicial-Trainers-Guidance-Note.pdf
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3.1.4.3 Mensenhandel (Trafficking in human 
beings, THB)

Resultaten van het EASO op het gebied van mensen‑
handel in 2014

Jaarlijkse deskundigenbijeenkomst op het gebied van 
concrete samenwerking betreffende mensenhandel

2 coördinatiebijeenkomsten met het bureau van de 
EU‑coördinator voor de bestrijding van mensenhandel

Bijdrage aan het tussentijds verslag over de uitvoering 
van de genoemde THB‑strategie

Ondersteuning geboden bij het actualiseren van het 
opleidingsprogramma van de Europese Politieacade‑
mie (Cepol) inzake THB

In het kader van de uitvoering van de gezamenlijke ver‑
klaring „Together against Trafficking in Human Beings” 
(Samen tegen mensenhandel), die op 18 oktober 2011 ter 
gelegenheid van de Vijfde dag tegen mensenhandel van de 
EU door de hoofden van de JBZ‑agentschappen is onderte‑
kend, heeft het EASO een actieve bijdrage geleverd door 
de coherente ontwikkeling van de EU‑strategie voor de uit‑
roeiing van mensenhandel (2012–2016) te ondersteunen.

Het EASO heeft 2 coördinatiebijeenkomsten bijgewoond 
van contactpersonen op het gebied van THB, georganiseerd 
door het bureau van de EU‑coördinator voor de bestrijding 
van mensenhandel van het directoraat‑generaal (DG) Bin‑
nenlandse Zaken van de Europese Commissie. Tijdens deze 
bijeenkomsten lag de nadruk op de gezamenlijke acties en 
individuele activiteiten die de JBZ‑agentschappen op het 
gebied van mensenhandel hebben ondernomen. Naar 
aanleiding hiervan heeft het EASO een verslag gecoördi‑
neerd over gezamenlijke acties die de JBZ‑agentschappen 
hebben ondernomen om mensenhandel te bestrijden. Het 
verslag bestrijkt de periode oktober 2012 tot oktober 2014. 
Het richt zich op de gebieden waarop de agentschappen 
de krachten gebundeld hebben om de uitvoering van de 
EU‑strategie voor de uitroeiing van mensenhandel (2012–
2016) in lijn met diens vijf prioriteiten te ondersteunen: 
slachtoffers van mensenhandel herkennen, beschermen en 
bijstaan; meer doen om mensenhandel te voorkomen; de 
vervolging van mensenhandelaars intensiveren; de coördi‑
natie en samenwerking tussen de belangrijkste betrokken 
partijen verbeteren en zorgen voor een coherent beleid, 
en meer inzicht verwerven in en effectiever reageren op 
nieuwe problemen op het gebied van mensenhandel in 
welke vorm dan ook. Dit verslag is bij het „Mid‑term report 
on the Implementation of the EU Strategy towards the era‑
dication of Trafficking in Human Beings 2012‑2016” (Tus‑
sentijds verslag inzake de tenuitvoerlegging van de EU‑stra‑
tegie voor de uitroeiing van mensenhandel (2012–2016)) 
van de Europese Commissie gevoegd. Dit tussentijdse ver‑
slag is gepresenteerd aan de vooravond van de Achtste dag 
tegen mensenhandel van de EU (18 oktober 2014).

Daarnaast heeft het EASO een aanvullend verslag gecoör‑
dineerd over de individuele acties die JBZ‑agentschappen 
tussen oktober 2012 en oktober 2014 hebben ontwikkeld 
om mensenhandel te bestrijden.

Het EASO heeft in 2014 actief bijgedragen aan het actu‑
aliseren van het opleidingsprogramma van de Europese 
Politieacademie inzake mensenhandel en heeft een des‑
kundigenbijeenkomst op het gebied van concrete samen‑
werking betreffende mensenhandel georganiseerd waar‑
aan vertegenwoordigers van 16 EU+‑landen en 9 relevante 
organisaties uit het maatschappelijke middenveld hebben 
deelgenomen.

3.1.5 Opvang

De resultaten van het EASO op het gebied van opvang 
in 2014

Synergieën met het Europees platform voor opvan‑
gagentschappen (EPRA) en het Europees netwerk van 
asielorganisaties (ENARO)

Workshop voor concrete samenwerking op het gebied 
van noodplannen in noodsituaties

Ontwikkelen van de opleidingsmodule „Opvang”

In 2014 is het EASO begonnen met het uitbreiden van zijn 
interne capaciteit om ondersteuning te kunnen bieden op 
het gebied van opvangstelsels en ‑voorzieningen in de lid‑
staten. Hiertoe zijn synergieën ontwikkeld met relevante 
netwerken van deskundigen uit het vakgebied, met name 
met het Europees netwerk van asielorganisaties (ENARO) 
en het Europees platform voor opvangagentschappen 
(EPRA). Het EASO heeft op 3‑4 april 2014 in samenwer‑
king met de stuurgroep van het ENARO een bijeenkomst 
over opvang georganiseerd waaraan 22 deelnemers heb‑
ben deelgenomen die de beste praktijken met betrekking 
tot opleiding op het gebied van opvang en het beheer 
van opvang in noodsituaties met elkaar hebben bespro‑
ken. Daarnaast is er in juni 2014 in Malta een bijeenkomst 
van het EASO en het EPRA georganiseerd over het thema 
opvang. Bovendien heeft het EASO een workshop voor 
concrete samenwerking op het gebied van noodplannen 
in noodsituaties georganiseerd, waar onder andere de 
mogelijkheid is besproken om capaciteit en opvangvoor‑
zieningen te delen. Verder is er een begin gemaakt met 
de ontwikkeling van een specifieke opleidingsmodule over 
opvang, die in 2015 zal worden afgerond. De referentie‑
groep, bestaande uit opvangdeskundigen uit de lidstaten 
en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, is drie 
keer bijeengekomen om de leerdoelen, doelgroep, struc‑
tuur en inhoud van de module te bespreken.

3.1.6 EASO‑lijst van beschikbare talen

Het EASO biedt lidstaten via de lijst van beschikbare talen 
ondersteuning bij het verkrijgen van gemakkelijke toegang 
tot beschikbare talen in de andere lidstaten. In 2014 heeft 
het EASO Cyprus bij het gebruik van de lijst ondersteund, 
zodat het kon profiteren van de tolkdiensten van andere 
lidstaten. In 2015 zal nader gekeken worden naar de moge‑
lijkheden om een informatieblad over deze lijst uit te geven 
en technische oplossingen te vinden om het gebruik van de 
lijst te vergemakkelijken.
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3.2 Speciale ondersteuning van 
het EASO

3.2.1 Ondersteuning aan lidstaten met 
specifieke behoeften

Resultaten van het EASO op het gebied van speciale 
ondersteuning in 2014

3 speciale ondersteuningsplannen voor Cyprus, Italië 
en Bulgarije 

11 maatregelen, 39 deskundigen ingezet

Voortbouwend op ervaringen uit voorgaande jaren heeft 
het EASO in 2014 nieuwe maatregelen ontwikkeld ter 
ondersteuning van lidstaten die speciale ondersteuning op 
het gebied van hun asiel‑ en opvangstelsels nodig hebben. 
Het EASO heeft op basis van de speciale ondersteunings‑
plannen die respectievelijk in juni 2013 en juni 2014 zijn 
ondertekend, ondersteuning op maat geleverd aan Italië 
en Cyprus. Deze ondersteuning is verleend overeenkomstig 
het verzoek van de betreffende lidstaten en de beoordeling 
van het EASO, mede op basis van de analyses die het met 
behulp van het Systeem voor vroegtijdige waarschuwing 
en paraatheid (EPS) heeft gemaakt.

Meer in het bijzonder hebben Italië en het EASO in het 
kader van het speciale ondersteuningsplan voor Italië19 
samengewerkt op een aantal prioritaire gebieden, zoals het 
verzamelen en analyseren van gegevens, informatie over 
landen van herkomst, het Dublin‑systeem, het opvangsys‑
teem, noodcapaciteit, en opleiding van een onafhankelijke 
rechterlijke macht. In het kader van het speciale onder‑
steuningsplan heeft het EASO technische en operationele 
ondersteuning verleend om de instrumenten van Italië 
voor de tenuitvoerlegging van het Europese asielacquis te 
verbeteren. In 2014 zijn 7 maatregelen van het plan uitge‑
voerd, waaraan 32 deskundigen uit 14 EU+‑landen hebben 
meegewerkt. Het EASO heeft ondersteuning verleend aan 
de beroepsontwikkeling van de leden van de „commissi‑
oni territoriali” die verantwoordelijk zijn voor het verlenen 
van internationale bescherming. Functionarissen van het 
EASO en nationale deskundigen hebben een inventarisatie 
van het Italiaanse systeem voor asielgegevens gemaakt. 
Uit de kloofanalyse is gebleken op welke gebieden verbe‑
tering nodig is om het verzamelen van gegevens efficiën‑
ter te maken. Als follow‑up van de inventarisatie van het 
opvangsysteem in Italië, die het EASO in 2013 heeft uitge‑
voerd, en zowel op basis van de uitkomsten hiervan als de 
vereisten van de herschikking van de richtlijn opvangvoor‑
zieningen, hebben deskundigen van het EASO een reeks 
kwaliteitsnormen en mechanismen voor opvang gedefi‑
nieerd. Op basis hiervan zijn in nauwe samenwerking met 
de Italiaanse autoriteiten ontwerpen van praktische richt‑
snoeren opgesteld om de huidige controle‑instrumenten 
te verbeteren.

19 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑SPP‑Italy‑ELECTR‑ 
SIGNED.pdf 

De samenwerking met de UNHCR, een belangrijke uit‑
voerende partner in Italië, is voortdurend versterkt, met 
name op bepaalde aspecten van de asielprocedure en de 
opvangvoorzieningen.

De tenuitvoerlegging van het speciale ondersteuningsplan 
voor Cyprus20 is in juli 2014 van start gegaan met de onder‑
steuningsmaatregelen op het gebied van opvang en open 
opvangcentra. Er is een beoordeling uitgevoerd van de 
behoeften op het gebied van de exploitatie en het beheer 
van het opvangcentrum in Kofinou voor personen die om 
internationale bescherming verzoeken. Deskundigen van 
het EASO hebben voor het uitgebreide centrum een ont‑
werp van de operationele standaardprocedures opge‑
steld, waarin suggesties zijn gedaan met betrekking tot de 
structuur, exploitatie en het beheer van het centrum. In het 
kader van de ondersteuningsmaatregel voor de ontwikke‑
ling en tenuitvoerlegging van relevante methodes en oplei‑
ding op het gebied van leeftijdsbeoordeling hebben door 
het ministerie van Volksgezondheid aangewezen tandart‑
sen gespecialiseerde training in het Grieks gekregen. In 
totaal hebben in 2014 7 deskundigen uit 4 lidstaten deel‑
genomen aan de tenuitvoerlegging van 4 activiteiten in het 
kader van het speciale ondersteuningsplan voor Cyprus.

Het EASO en het ministerie van Binnenlandse Zaken van 
Bulgarije hebben op 5 december 2014 eveneens een spe‑
ciaal ondersteuningsplan ondertekend, dat erop gericht is 
het Bulgaarse asiel‑ en opvangstelsel te verbeteren en uit 
te breiden. Het plan loopt tot eind juni 2016 en bouwt voort 
op de resultaten van de beoordeling van het operationeel 
plan van het EASO met Bulgarije die in september 2014 is 
uitgevoerd (zie punt 3.3).

Ten slotte heeft het EASO zich in 2014 ingespannen voor 
een versterking van de EASO‑structuur om speciale onder‑
steuning aan lidstaten te verlenen. In het kader hiervan 
heeft het EASO gestandaardiseerde procedures verder 
ontwikkeld, een controle‑ en beoordelingssysteem inge‑
voerd en voorbereidingen getroffen voor een operationeel 
communicatiemiddel.

In 2014 is een break‑outsessie van de plenaire vergade‑
ring van het EASO‑adviesforum georganiseerd om te 
spreken over de instrumenten en nadere bijzonderheden 
met betrekking tot het vergroten van de bijdrage van het 
maatschappelijk middenveld aan de tenuitvoerlegging van 
operationele plannen (OP’s)/speciale ondersteuningsplan‑
nen (SOP’s).

3.2.2 Overname

Het EASO heeft als doelstelling om de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken over intracommunautaire 
overnameprojecten te bevorderen, vergemakkelijken en 
coördineren. In het kader hiervan heeft het EASO in 2014 
deelgenomen aan het jaarlijkse overnameforum van de 

20 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑CY‑OP.pdf 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-SPP-Italy-ELECTR-SIGNED.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-SPP-Italy-ELECTR-SIGNED.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-CY-OP.pdf
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Afbeelding 4: Deelnemers aan een EASO‑training in Griekenland.

Europese Commissie en het verslag van de beoordeling van 
intracommunautaire overnameactiviteiten vanuit Malta21 
geactualiseerd.

3.2.3 Taskforce voor het Middellandse 
Zeegebied

Resultaten van het EASO in het kader van de taskforce 
voor het Middellandse Zeegebied in 2014

Pilotproject inzake het verzamelen van gegevens over 
hulp aan asielzoekers tijdens de asielprocedure

6 pilotprojecten inzake gezamenlijke verwerking

De zogeheten taskforce voor het Middellandse Zeegebied 
is opgericht na de tragische gebeurtenissen voor de kust 
van Lampedusa in oktober 2013, toen een boot met hon‑
derden migranten zonk waarbij meer dan 300 mensen zijn 
omgekomen. In de taskforce kwamen deskundigen uit alle 
lidstaten, de Europese Commissie, de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO), het EASO, Frontex, Europol, het 
FRA en het EMSA bijeen om te kijken welke concrete acties 
er genomen kunnen worden om dit probleem op te los‑
sen. Op basis van de gesprekken heeft de Europese Com‑
missie op 4 december 2013 een mededeling (COM (2013) 
869 final)22 aangenomen en een actieplan goedgekeurd. Er 
zijn door de taskforce verschillende actielijnen ontwikkeld, 
waaronder 8 acties die aan het EASO zijn toegewezen.

21 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EUREMA‑fact‑finding‑ 
report‑EASO11.pdf 
22 http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/what‑is‑new/news/news/
docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_
mediterranean_en.pdf 

In het kader van het actieplan uit de mededeling van de 
Europese Commissie over de taskforce voor het Middel‑
landse Zeegebied heeft het EASO in samenwerking met 
Frontex, Europol en Eurojust een gezamenlijk pilotproject 
opgezet om meer te weten te komen over de hulp bij de 
illegale binnenkomst van personen die om internationale 
bescherming verzoeken. Dit pilot project beoogde ano‑
nieme gegevens te verkrijgen uit informatie gegeven door 
aanvragers van internationale bescherming (asielzoekers) 
over hun reisroutes en de omstandigheden waaronder 
zij hebben gereisd. Deze informatie werd verkregen tij‑
dens een geschikte fase tijdens het asielproces en in lijn 
met de huidige praktijk in de gast‑lidstaat, teneinde uit‑
gebreidere informatie te verkrijgen dan tijdens vrijwillige 
ondervragingen na aankomst. Twee lidstaten hebben aan 
dit pilotproject deelgenomen: Italië en Malta. De respec‑
tievelijke bevoegde autoriteiten hebben in september en 
oktober 2014 geaggregeerde en geanonimiseerde gege‑
vens verzameld van asielzoekers die in dezelfde boot in 
Italië en Malta aankwamen en hebben deze gegevens aan 
het EASO doorgegeven. De belangrijkste conclusie die hier‑
uit getrokken kon worden is dat de methodologie van het 
gezamenlijke pilotproject tot nieuwe inzichten in het feno‑
meen hulp bij illegale binnenkomst van asielzoekers (vooral 
in Europa) had geleid en een systematische verzameling 
gegevens had opgeleverd die gebruikt kan worden voor 
strategische analyses op de lange termijn. Dankzij deze aan‑
pak kan er in de toekomst meer en betere informatie over 
hulp bij de illegale binnenkomst van asielzoekers worden 
verkregen. Als volgende stap zal het EASO in 2015 voor‑
stellen om het pilotproject uit te voeren in 2 lidstaten die 
niet aan de buitengrenzen van de EU liggen en om het pilot‑
project vervolgens weer in Italië en Malta uit te voeren.

In het kader van de taskforce heeft het EASO tevens 6 voor‑
lopige gezamenlijke verwerkingsprojecten uitgevoerd. Het 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EUREMA-fact-finding-report-EASO11.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EUREMA-fact-finding-report-EASO11.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf
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doel hiervan was om bepaalde onderdelen van de work‑
flow en processen op het gebied van de asielprocedure en 
de opvang te testen, die gezamenlijk door verschillende lid‑
staten kunnen worden uitgevoerd en door verwerkingson‑
dersteuningsteams van het EASO (deskundigen van het 
EASO en uit de lidstaten) in het kader van het Europese 
asielacquis kunnen worden ondersteund. Er zijn pilot‑
projecten ontwikkeld met betrekking tot niet‑begeleide 
minderjarigen, informatie over landen van herkomst, het 
Dublin‑systeem, registratie en dossierbeheer, en kwets‑
baarheidsbeoordeling; 11 lidstaten waren actief betrok‑
ken bij de gezamenlijke verwerkingsactiviteiten. Eind 2014 
is er na het presenteren van de technische verslagen van 
de voorlopige gezamenlijke verwerkingsprojecten aan de 
raad van bestuur van het EASO een begin gemaakt met de 
ontwikkeling van een nieuwe generatie complexere geza‑
menlijke verwerkingsactiviteiten.

Uit de resultaten van de afgeronde pilotprojecten voor 
gezamenlijke verwerking is gebleken dat bepaalde aspec‑
ten van de asielprocedure inderdaad gezamenlijk kunnen 
worden uitgevoerd. Uit de analyses van de voorlopige 
pilotprojecten is gebleken dat het idee van gezamenlijke 
verwerking weliswaar veelbelovend is, maar dat er nog 
enkele hindernissen genomen moeten worden, vooral op 
het gebied van nationale wetgeving. Hieruit blijkt wederom 
dat er behoefte is aan meer en bredere pilotprojecten die 
meerdere stappen in de asielprocedure bestrijken. De 
voorlopige pilotprojecten hebben bij een groot aantal 
functionarissen in de lidstaten geleid tot meer vertrou‑
wen, omdat ze toegang tot dossiers van andere lidstaten 
hebben. Erkenning van het feit dat behandelende ambte‑
naren of beslissingsambtenaren in andere lidstaten voor 
dezelfde uitdagingen staan, heeft op een zeer concreet 
niveau geleid tot een sfeer van solidariteit die verder moet 
worden uitgebouwd.

3.3 Noodsteun van het EASO
In 2014 heeft het EASO verder gewerkt aan de ontwikkeling 
van activiteiten ter ondersteuning van lidstaten waarvan 
het asiel‑ en opvangstelsel onder grote druk staat, met 
name door ondersteuning te verlenen aan Griekenland 
en Bulgarije en door uitbreiding van de capaciteit van het 
EASO om tijdig en effectief op noodsituaties te reageren.

3.3.1 Operationeel plan voor Griekenland

Resultaten van het operationeel plan van het EASO 
voor Griekenland in 2014

Tenuitvoerlegging van fase II van het operationeel plan 
voor Griekenland 

11 asielondersteuningsteams, 4 opleidingsbijeenkom‑
sten voor opleiders, 4 studiebezoeken

Voorbereiding van het speciale ondersteuningsplan 
voor Griekenland

Het EASO verleent sinds april 2011 noodsteun aan Grie‑
kenland. Met de hulp van het EASO en andere betrokken 

belanghebbenden heeft Griekenland concrete stappen 
ondernomen op weg naar de invoering van een modern 
asiel‑ en opvangstelsel om bescherming te kunnen bieden 
aan diegenen die dat nodig hebben. Terwijl Griekenland een 
asielprocedure in eerste en tweede aanleg en een nieuw 
opvangstelsel aan het opzetten was, bleef het EASO in 2014 
doorgaan met het ontplooien van verschillende activiteiten 
om de capaciteitsopbouw en consolidatie te ondersteunen. 
Opleiding op het gebied van opvang, nieuwe bepalingen van 
de Dublin III‑verordening, ondersteuning en capaciteitsop‑
bouw met betrekking tot de absorptie van EU‑kredieten, 
en het delen van beste praktijken met andere lidstaten zijn 
onderdeel van de basisondersteuning in het kader van het 
operationeel plan II van het EASO voor Griekenland23. Het 
operationeel plan II liep af in december 2014.

Er zijn 11 asielondersteuningsteams ingezet met 12 des‑
kundigen uit 9 lidstaten, Griekse asielfunctionarissen heb‑
ben in het kader van de modules van het EASO‑opleidings‑
programma 4 opleidingsbijeenkomsten voor opleiders 
bijgewoond en er zijn 4 studiebezoeken in verschillende 
lidstaten georganiseerd. Er zijn in totaal 7 maatregelen van 
het plan uitgevoerd.

In juli 2014 heeft het EASO een tussentijdse evaluatie van 
de tenuitvoerlegging van het operationeel plan24 uitge‑
voerd. Het EASO en de bevoegde Griekse autoriteiten zijn 
met elkaar in gesprek gegaan over de voortzetting van de 
ondersteuning en de invulling ervan na 2014.

3.3.2 Operationeel plan voor Bulgarije

Resultaten van het operationeel plan van het EASO 
voor Bulgarije in 2014

Tenuitvoerlegging van fase I van het operationeel plan 
voor Bulgarije

17 activiteiten en 59 deskundigen ingezet

Voorbereiding van het speciale ondersteuningsplan 
voor Bulgarije

In het kader van het operationeel plan van het EASO voor 
Bulgarije25, dat op 17 oktober 2013 is ondertekend, heeft 
het EASO tot eind september 2014 technische en operatio‑
nele ondersteuning aan Bulgarije verleend. Dit programma 
was erop gericht Bulgarije te helpen bij de verwerking van 
de toegenomen instroom van asielzoekers en tegelijkertijd 
het Bulgaarse asiel‑ en opvangstelsel te verbeteren en te 
versterken in het kader van de tenuitvoerlegging van de 
instrumenten van het gemeenschappelijk Europees asiel‑
stelsel (CEAS).

De maatregelen van het EASO ter ondersteuning van Bulga‑
rije zijn verdeeld in drie categorieën, te weten: operationele 
ondersteuning, institutionele ondersteuning en horizon‑
tale ondersteuning. Een missie op hoog niveau, bestaande 

23 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑OP‑II‑Greece.pdf 
24 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Interim‑Assessment‑ 
Greece.pdf 
25 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Operating‑Plan‑Bulgaria‑ 
SIGNED.pdf 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-OP-II-Greece.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Interim-Assessment-Greece.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Interim-Assessment-Greece.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Operating-Plan-Bulgaria-SIGNED.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Operating-Plan-Bulgaria-SIGNED.pdf
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uit deskundigen uit de lidstaten en van het EASO, heeft 
Bulgarije van 17 tot 21 februari 2014 bezocht om een tus‑
sentijdse inventarisatie van de EASO‑ondersteuning op te 
maken, waarvan op 26 februari 2014 een verslag is gepubli‑
ceerd. In het verslag wordt benadrukt dat de operationele 
ondersteuning van het EASO aan Bulgarije tot belangrijke 
successen heeft geleid, zoals de optimalisering en versnel‑
ling van de workflow op het gebied van registratie en de 
asielstatusbepalingsprocedure. Bulgarije heeft aanzienlijke 
vooruitgang geboekt op het gebied van het uitbreiden van 
de opvangcapaciteit (naar in totaal 5 940 bedden) en het 
verbeteren van omstandigheden.

In september 2014 heeft een team van deskundigen uit 
de lidstaten met hulp van Bulgaarse functionarissen en 
functionarissen van het EASO een eindevaluatie van het 
operationeel plan van het EASO voor Bulgarije uitgevoerd. 
Het doel van deze evaluatie was om de uitvoering van de 
EASO‑ondersteuning (1 november 2013 — 30 septem‑
ber 2014) te beoordelen, met name op het gebied van de 
asielregistratieprocedure, de asielstatusbepalingsproce‑
dure en de opvangcapaciteit. Om het Bulgaarse asiel‑ en 
opvangstelsel verder te verbeteren en uit te breiden, is op 
5 december 2014 een speciaal EASO‑ondersteuningsplan26 
ondertekend. Dit plan loopt tot eind juni 2016.

26 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/SSP‑BG‑2014‑12‑03.pdf 

3.3.3 Paraatheid voor ondersteuning in 
noodsituaties

De resultaten van de paraatheid van het EASO voor 
ondersteuning in noodsituaties in 2014

238 leden in de asielinterventiepool

2 bijeenkomsten van de nationale contactpunten voor 
de asielinterventiepool

6 thematische workshops betreffende concrete 
samenwerking

Ten behoeve van het verder uitbouwen van de capaciteit 
van het EASO om tijdig op noodsituaties en de verzoeken 
van lidstaten om ondersteuning te kunnen reageren, zijn er 
in 2014 belangrijke inspanningen geleverd om de werking 
van de asielinterventiepool (AIP) te verbeteren. Het EASO 
heeft de pool van deskundigen geactualiseerd, bestaande 
uit 238 deskundigen die door de lidstaten worden aan‑
gewezen, heeft de communicatielijnen met de nationale 
contactpunten (NCP’s) voor de asielinterventiepool open‑
gehouden voor alle aangelegenheden met betrekking tot 
de asielondersteuningsteams en heeft voortdurend bij‑
stand verleend bij alle kwesties inzake de voorwaarden 
voor de inzet van die teams. Er zijn 2 bijeenkomsten van 
de nationale contactpunten voor de asielinterventiepool 
georganiseerd om de verschillende aspecten en instru‑
menten te bespreken die relevant zijn voor de inzet van 
deskundigen, zoals een brochure voor deelname aan ope‑
rationele ondersteuning en een informatiepakket voor 
geselecteerde deskundigen dat voorafgaand aan missies 
verspreid wordt. Er is tevens besproken welke activiteiten 
het EASO verder kan ondernemen om de deelname van 
AIP‑deskundigen te verhogen en er is een wijziging van de 

Afbeelding 5: Ondertekening van het operationeel plan van het EASO voor Bulgarije.

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/SSP-BG-2014-12-03.pdf
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AIP‑profielen van het EASO overeengekomen. Ook is een 
begin gemaakt met de ontwikkeling van een EASO‑feed‑
backsysteem voor nationale instanties.

Daarnaast zijn er thematische workshops betreffende 
concrete samenwerking georganiseerd op het gebied van 
noodplannen in noodsituaties, gezamenlijke verwerking, 
operationele communicatie, EU‑financiering en ter voorbe‑
reiding van een EASO‑Expo over ICT‑systemen (informatie 
en communicatietechnologie) voor  de ondersteuning van 
de asielprocedure, die voor 2015 gepland staat.

3.4 EASO‑ondersteuning door 
middel van informatie en analyse
Resultaten van EASO‑ondersteuning door middel van 
informatie en analyse in 2014

Invoering van een EASO‑zoeksysteem

Informatie‑ en documentatiesysteem in ontwikkeling

Jaarverslag over de asielsituatie in de EU 2013

Fase II van het systeem voor vroegtijdige waarschu‑
wing (EPS) 

12 maandelijkse trends‑ en analyseverslagen en 
3 kwartaalverslagen 

7 ad‑hocverslagen 

2 bijeenkomsten van de Groep voor de verstrekking 
van statistieken 

In lijn met zijn mandaat speelt het EASO een belangrijke rol 
bij het verzamelen, analyseren en uitwisselen van relevante 
informatie op het gebied van het beheer van asielzaken en 
de asielcapaciteit in de EU+‑landen. Het is voor het effec‑
tief functioneren van het CEAS van essentieel belang om 
trends te identificeren en te anticiperen op de behoeften 
van lidstaten die onder grote druk kunnen komen te staan.

Op basis van de herschikte Dublin III‑verordening zijn aan 
het EASO aanvullende bevoegdheden toegewezen met 
betrekking tot ondersteuning door middel van informatie 
en analyse. Volgens artikel 33 van de verordening speelt het 
EASO een belangrijke rol in een „mechanisme voor vroeg‑
tijdige waarschuwing, paraatheid en crisisbeheersing” op 
het gebied van asielzaken. Het systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing en paraatheid (EPS) van het EASO is opge‑
richt om een nauwkeurig beeld te kunnen geven van de 
huidige en toekomstige stroom naar de EU van personen 
die om internationale bescherming verzoeken en van de 
capaciteit van de lidstaten om overeenkomstig het asielac‑
quis daarmee om te gaan.

3.4.1 Informatie‑ en documentatiesysteem 
(IDS)

In 2014 is het EASO begonnen met de ontwikkeling van een 
combinatie van contentmanagementsysteem en database 
(het informatie‑ en documentatiesysteem (IDS)) in de vorm 
van een IT‑tool die een gedetailleerd en actueel overzicht 
geeft van de praktische werking van het gemeenschappe‑
lijk asielstelsel (CEAS). Het IDS vult een leemte op in de 
huidige asiel‑ en opvangdocumentatie die op dit moment 

Afbeelding 6: Publicaties van het EASO.
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bestaat uit een grote hoeveelheid informatie die gepro‑
duceerd wordt door verschillende bronnen, die vaak niet 
makkelijk met elkaar te vergelijken of toegankelijk zijn.

Het is de bedoeling dat het IDS een doorzoekbare biblio‑
theek wordt die nauwkeurige overzichten kan produce‑
ren van de manier waarop iedere belangrijke fase van de 
asielprocedure in de afzonderlijke EU+‑landen wordt uit‑
gevoerd. Tot deze belangrijke onderdelen behoren onder 
andere: toegang tot procedures, verzoek om internationale 
bescherming, Dublin‑procedures, statusbepaling in eerste 
aanleg, statusbepaling in tweede aanleg, opvang en deten‑
tie, terugkeer en invulling van bescherming/integratie. Er 
zal een IDS‑netwerk van deskundigen uit de lidstaten wor‑
den gevormd die de informatie in het IDS zullen valideren 
en deze informatie regelmatig zullen actualiseren, zodat 
gebruikers de asielpraktijken van alle landen in de EU kun‑
nen raadplegen, vergelijken en analyseren.

In 2014 heeft het EASO een pilotversie van het IDS ont‑
wikkeld en het concept tijdens de plenaire bijeenkomst 
van het adviesforum in december 2014 aan de raad van 
bestuur van het EASO en het maatschappelijk middenveld 
gepresenteerd.

In antwoord op de toenemende behoeften van de lidstaten 
heeft het EASO in juli 2014 een zoeksysteem ingevoerd 
dat EU+‑landen in staat stelt binnen korte tijd schriftelijke 
vragen te stellen en antwoord te krijgen met betrekking tot 
praktische aspecten van het gemeenschappelijk asielstelsel 
(CEAS) en andere zaken op het gebied van het asielbeleid 
en asielpraktijken in de EU+‑landen. Tijdens de zes maan‑
den durende proefperiode van het EASO‑zoeksysteem zijn 
er verscheidene zoekopdrachten uitgevoerd, onder andere 
door het Bureau zelf. De met het zoeksysteem verzamelde 
informatie zal in het IDS worden opgenomen, hetgeen 
interne synergieën en een coherent beheer van kennis zal 
bevorderen.

3.4.2 Jaarverslag over de asielsituatie in de 
EU 2013

Het EASO heeft in 2014 zijn derde jaarlijkse referentiever‑
slag gepubliceerd: het jaarverslag over de asielsituatie in de 
Europese Unie 201327. In het verslag wordt een uitgebreid 
overzicht van de asielsituatie in de EU gegeven door verzoe‑
ken om internationale bescherming in de EU te onderzoe‑
ken, gegevens op het gebied van aanvragen en beslissingen 
te analyseren en zich te richten op enkele van de belang‑
rijkste landen van herkomst van personen die om inter‑
nationale bescherming verzoeken. Het verslag richt zich 
met name op drie asielstromen die de zeer verschillende 
kenmerken van asielzoekers in de EU benadrukken: Syrië, 
de Russische Federatie en landen in de Westelijke Balkan.

In het verslag worden tevens de belangrijkste ontwikkelin‑
gen op het gebied van EU‑/nationaal beleid, veranderingen 
in de wetgeving en jurisprudentie behandeld. De belang‑
rijkste gebeurtenis in 2013 was echter het goedkeuren van 

27 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑AR‑final1.pdf 

het EU‑asielacquis in de maand juni, inclusief de herziene 
richtlijn opvangvoorzieningen, de herziene richtlijn asiel‑
procedures, de herziene Dublin‑verordening en de her‑
ziene Eurodac‑verordening, hetgeen het einde van het 
beoordelingsproces betekende (de herziene erkennings‑
richtlijn is al in 2011 goedgekeurd).

Op basis van Verordening 862/2007 was Eurostat de pri‑
maire bron van statistische gegevens voor het jaarverslag. 
Om kwalitatief hoogwaardige gegevens te kunnen garan‑
deren werkt het EASO met Eurostat samen op het gebied 
van naleving, herinneringen en consistentie van de datas‑
ets die op hun website worden gepubliceerd. De door het 
EASO met behulp van het EPS‑verzamelingssysteem ver‑
zamelde gegevens gaven aanvullende informatie die in het 
verslag gebruikt kon worden om de bestaande analyses 
te ondersteunen en het aantal statistische verwijzingen in 
de thematische delen uit te breiden. Daarnaast hebben 
ongeveer 40 belanghebbenden, waaronder 28 lidstaten, 
de UNHCR en 15 organisaties uit het maatschappelijk mid‑
denveld aan het verslag bijgedragen.

Het jaarverslag is op 26 mei 2014 door de raad van bestuur 
van het EASO goedgekeurd en is op 7 juli aan het publiek 
gepresenteerd tijdens een conferentie in Brussel, die 
openstond voor lidstaten en het maatschappelijk midden‑
veld en door ongeveer 100 deelnemers werd bijgewoond. 
Om de brede verspreiding van het verslag te bevorderen is 
het verslag in 5 talen vertaald (EN, FR, ES, DE, IT).

3.4.3 Systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing en paraatheid (EPS)

In maart 2014 heeft het EASO fase II van het systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing en paraatheid gelanceerd. Het 
verzamelingssysteem van EPS‑gegevens richt zich in eerste 
instantie op de asielprocedure en verzamelt gegevens op 
basis van vier indicatoren (aanvragers, ingetrokken verzoe‑
ken, beslissingen en lopende verzoeken). 30 EU+ ‑landen 
leveren regelmatig binnen twee weken gegevens van de 
voorgaande maand aan. Het verzamelingssysteem van 
EPS‑gegevens is geen geringe prestatie, gelet op het feit dat 
de nationale asielstelsels verschillend zijn georganiseerd 
en er in de EU enorme verschillen zijn op het gebied van 
het verzamelen van gegevens en de manier waarop deze 
worden gerapporteerd. Dankzij de introductie van de fase 
II‑indicatoren heeft het EASO nieuwe informatie aan zijn 
reguliere analytische producten kunnen toevoegen en kan 
het de EU+‑landen en de Europese Commissie tijdig van 
maandelijkse analyses voorzien.

Overeenkomstig de afgesproken procedure zal de ontwik‑
keling van het EPS gefaseerd in stappen plaatsvinden. In 
november 2014 heeft het EASO een enquête gehouden 
onder leden van de Groep voor de verstrekking van sta‑
tistieken (GPS) over mogelijke aanvullende indicatoren en 
uitsplitsingen die in de volgende fase van de gegevensver‑
zameling, fase III, kunnen worden toegepast. Op basis van 
deze enquête zijn potentiële indicatoren met betrekking 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-AR-final1.pdf
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tot de toegang tot procedures, opvang, Dublin en terugkeer 
vastgesteld en in december tijdens de vergadering van de 
raad van bestuur besproken.

In 2014 heeft het EASO 12 maandelijkse trendanalysever‑
slagen, 3 kwartaalverslagen28 en 7 ad‑hocverslagen (d.w.z. 
notities met betrekking tot vroegtijdige waarschuwing, 
situatie‑updates en effectbeoordelingen) uitgebracht. 
Deze documenten waren beperkt tot de EU en bedoeld 
voor de leden van de raad van bestuur. Daarnaast heeft 
het EASO 10 bijdragen geleverd over de laatste asieltrends 
aan de EASO‑nieuwsbrief, een openbaar document dat op 
geruime schaal verspreid wordt.

Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met de leden 
van de GPS, de Dublin‑adviesgroep en intracommunautaire 
institutionele partners op het gebied van GPS. Daarnaast 
heeft het EASO deelgenomen aan de Eurostat‑werkgroep 
voor statistieken over migratie en is de samenwerking met 
andere JBZ‑agentschappen, met name Frontex en eu‑LISA, 
versterkt om gegevens en statistische analyses te kunnen 
delen. In 2014 heeft het EASO de samenwerking met Frontex 
op het gebied van het uitwisselen van gegevens en geza‑
menlijke analyses versterkt. Als uitvloeisel hiervan delen de 
twee agentschappen hun maandelijkse trendanalyses met 
elkaar en houden ze wekelijks videoconferenties om rele‑
vante informatie over gemengde migrantenstromen naar de 
EU uit te wisselen. De samenwerking op het gebied van het 
monitoringmechanisme na de visumliberalisering is voortge‑
zet, middels bijdragen aan de jaarlijkse risicobeoordeling van 
Frontex en het jaarverslag van het EASO over de asielsituatie 
in de EU en een aantal gezamenlijke, door de Europese Com‑
missie aangevraagde ad‑hocverslagen over derde landen.

In het kader van de operationele activiteiten van het EASO 
is aan Italië, Bulgarije en Cyprus technische ondersteuning 
verleend op het gebied van het verzamelen en het beheer 
van gegevens.

3.5 EASO‑ondersteuning aan 
derde landen
Resultaten van EASO‑ondersteuning aan derde landen

Inventarisatie van de hervestigingscycli in EU+

10 activiteiten in het kader van het ENPI‑project met 
Marokko, Tunesië en Jordanië

Externedimensienetwerk opgericht

De interne en externe dimensie van migratie van asiel zijn 
nauw met elkaar verbonden. Migratie en asiel kunnen pas 
effectief worden aangepakt als er met derde landen wordt 
samengewerkt. EASO‑ondersteuning aan derde landen is 
in lijn met de EASO‑strategie inzake extern optreden29, die 
op haar beurt weer in overeenstemming is met het alge‑
mene EU‑beleid en de prioriteiten van de EU op het gebied 

28 https://easo.europa.eu/asylum‑trends‑analysis/quarterly‑report/ 
29 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑External‑Action‑ 
Strategy.pdf 

van buitenlandse betrekkingen, met name de totaalaanpak 
van migratie en mobiliteit (TAMM), het Europees nabuur‑
schapsbeleid (ENB) en de uitbreidingsstrategie van de EU.

3.5.1 Hervestiging

Op het gebied van hervestiging speelt het EASO, in nauwe 
samenwerking met de UNHCR en de Internationale Orga‑
nisatie voor Migratie (IOM), een coördinerende rol bij het 
uitwisselen van informatie en beste praktijken tussen lid‑
staten. Overeenkomstig deze doelstelling heeft het EASO 
in 2014 in de EU+‑landen een inventarisatie van de herves‑
tigingscycli uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn bespro‑
ken tijdens een bijeenkomst die in november plaatsvond 
in het kader van de EASO‑activiteiten op het gebied van 
de externe dimensie.

Het EASO heeft in 2014 actief deelgenomen aan 2 bijeen‑
komsten van de kerngroep Syrië, aan het jaarlijkse driepar‑
tijenoverleg inzake hervestiging (ATCR) en de werkgroep, 
aan de bijeenkomst van de ERN‑stuurgroep en het jaarlijkse 
hervestigings‑ en overnameforum van de Europese Com‑
missie. Er zijn 3 scenario’s uitgewerkt voor een EASO‑pi‑
lotproject inzake de inzet van Europese hervestigingsdes‑
kundigen bij de aanpak van de Syrische vluchtelingencrisis.

3.5.2 Externe dimensie en 
capaciteitsopbouw in derde landen

De werkzaamheden van het EASO om de externe dimensie 
van het CEAS te implementeren worden gecoördineerd in 
het kader van de EASO‑strategie inzake extern optreden. In 
lijn met deze strategie is het EASO een door het Europees 
nabuurschaps‑ en partnerschapsinstrument (ENPI) gefinan‑
cierd project gestart om Jordanië bij de werkzaamheden 
van het EASO te betrekken en Tunesië en Marokko bij de 
werkzaamheden van het EASO en Frontex te betrekken. 
Op 1 maart 2014 is begonnen met de tenuitvoerlegging 
van dit project, dat een looptijd van 18 maanden heeft. 
Het project draagt bij aan beter inzicht in de werking, ope‑
rationele werkzaamheden en activiteiten van het EASO en 
Frontex en de rol die de lidstaten van de EU spelen. In het 
kader van het project worden de behoeften van Jordanië, 
Marokko en Tunesië op het gebied van technische onder‑
steuning beoordeeld en geïdentificeerd en wordt geëvalu‑
eerd of deze behoeften met behulp van de instrumenten 
van het EASO en Frontex kunnen worden aangepast. De 
doelgroepen van dit project zijn autoriteiten op het gebied 
van asiel en grensbeheer, zowel autoriteiten met operati‑
onele verantwoordelijkheden (waaronder ministeries van 
Buitenlandse Zaken, ministeries van Binnenlandse Zaken 
en ministeries van Justitie) als autoriteiten die ondersteu‑
nende werkzaamheden verrichten (zoals het uitwisselen 
van informatie, capaciteitsopbouw, internationale samen‑
werking en juridische activiteiten).

Het ENPI‑project is het eerste initiatief van het EASO in 
het kader van de externe dimensie van het gemeenschap‑
pelijk asielstelsel (CEAS). Dit soort projecten worden uit‑
gevoerd met landen waarmee de EU een EU‑mobiliteit‑
spartnerschap heeft gesloten. In maart, april en juni 2014 

https://easo.europa.eu/asylum-trends-analysis/quarterly-report/
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf
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zijn werkbezoeken aan Jordanië, Marokko en Tunesië 
gebracht, waarbij vertegenwoordigers van het EASO rele‑
vante belanghebbenden en autoriteiten hebben ontmoet. 
Er zijn in 2014 in totaal 10 activiteiten van het ENPI‑project 
uitgevoerd, waaronder 2 studiebezoeken voor Tunesische 
en Jordaanse functionarissen aan Zweden, Oostenrijk en 
Tsjechië en 2 thematische seminars in Marokko over ver‑
snelde procedures op luchthavens en beroepsprocedures. 
Functionarissen van de drie doellanden hebben in novem‑
ber 2014 deelgenomen aan de regionale training van het 
EASO, waar de basismodules Inclusie en Bewijsbeoorde‑
ling zijn gegeven. Een aantal belangrijke publicaties van het 
EASO en Frontex, alsmede één EASO‑opleidingsmodule, 
zijn in het Frans en het Arabisch vertaald.

Daarnaast heeft het EASO in 2014 een externedimensie‑
netwerk opgericht om communicatie te mainstreamen en 
informatie te delen met lidstaten, de Europese Commis‑
sie, de Europese Dienst voor extern optreden, relevante 

JBZ‑agentschappen en internationale organisaties. De 
leden van het netwerk zijn in november bijeengekomen 
tijdens een workshop die gericht was op EASO‑instrumen‑
ten ter ondersteuning van capaciteitsopbouw in relevante 
derde landen. De dialoog tussen de betrokken belangheb‑
benden is geïntensiveerd en de bijdragen zijn gecoördi‑
neerd ter voorbereiding op de regionale ontwikkelings‑ en 
beschermingsprogramma ś in Noord‑Afrika.

Daarnaast heeft het EASO in december 2014 op basis van 
zijn mandaat in het kader van de externe dimensie een regi‑
onale training georganiseerd in Istanbul, waar de modules 
Inclusie en Gesprekstechnieken zijn gegeven. Deze trainin‑
gen werden gevolgd door deelnemers uit een groot aan‑
tal verschillende landen, waaronder de landen waarop het 
ENPI‑project zich richt en Libanon, de Westelijke Balkan, 
Turkije en Oekraïne. Ten slotte is er een begin gemaakt met 
het beoordelen van de behoeften in de geografische doel‑
gebieden (d.w.z. Westelijke Balkan en NEP‑regio).

4. EASO’s structuur en netwerk

4.1 Raad van bestuur
De raad van bestuur van het EASO in 2014 in cijfers

3 vergaderingen van de raad van bestuur gehouden

5 programmeringsdocumenten goedgekeurd

De raad van bestuur is het bestuurs‑ en planningsorgaan 
van het EASO. De raad bestond in 2014 uit 31 leden en 
waarnemers (één lid uit iedere lidstaat, behalve Dene‑
marken, dat is uitgenodigd om als waarnemer aan de ver‑
gaderingen deel te nemen, twee leden van de Europese 
Commissie en één niet‑stemgerechtigd lid van de UNHCR), 
Noorwegen en Zwitserland, uitgenodigd om als waarne‑
mers aan de vergaderingen van de raad van bestuur deel 
te nemen). Daarnaast werd Frontex regelmatig uitgeno‑
digd om deel te nemen aan de desbetreffende onderde‑
len van de vergaderingen van de raad van bestuur, met 
name de onderdelen met betrekking tot de asielsituatie 
in Europa en het systeem voor vroegtijdige waarschuwing 
en paraatheid.

In mei, september en december 2014 zijn 3 vergaderin‑
gen van de raad van bestuur georganiseerd. De Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen 
heeft de vergadering van de raad van bestuur in september 
toegesproken.

De raad van bestuur nam in 2014 de volgende documenten 
en besluiten aan:

– het meerjarige werkprogramma (MAWP) 2016‑2018;

– het werkprogramma 2015;

– het meerjarige personeelsbeleidsplan 2016‑2018;

– de EASO‑begroting 2015;

– het jaarlijkse activiteitenverslag 2013;

– het jaarverslag over de asielsituatie in de EU 2013;

– Besluit nr. 21 van de raad van bestuur van 26 mei 2014 
inzake de schoolkosten voor kinderen die in Malta naar 
een privé‑/internationale school gaan en de bijdrage van 
het EASO aan de ondersteuning van hun integratie in de 
lokale omgeving;

– Besluit nr. 22 van de raad van bestuur van 26 juni 2014 
inzake het innemen van een standpunt over de definitieve 
EASO‑jaarrekening 2013;

– Besluit nr. 23 van de raad van bestuur van 1 decem‑
ber 2014 inzake het goedkeuren van de uitvoeringsvoor‑
schriften van het ambtenarenstatuut.

In 2014 heeft het EASO speciale aandacht besteed aan het 
bevorderen van waardevolle en constructieve discussies 
tijdens vergaderingen van de raad van bestuur. Het EASO 
organiseerde brainstormsessies gericht op het uitwisselen 
van opvattingen met betrekking tot het praktische beheer 
van het CEAS.

De raad van bestuur werd regelmatig op de hoogte gehou‑
den van de asielsituatie in de EU+. Leden en vertegenwoor‑
digers hebben trends, uitdagingen en beste praktijken 
besproken.

De raad van bestuur heeft de vooruitgang besproken met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de activiteiten in 
het kader van de taskforce voor het Middellandse Zeege‑
bied en de speciale ondersteuningsmaatregelen van het 
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EASO voor Bulgarije, Griekenland, Italië en Cyprus. Er werd 
bijzondere aandacht besteed aan opleiding en beroeps‑
ontwikkeling, kwaliteitsprocessen en aan informatie 
over landen van herkomst (COI) en de ontwikkeling van 
het COI‑portaal. Ten aanzien van het EPS heeft de raad 
van bestuur de tenuitvoerlegging van fase II van het pro‑
ces besproken en de maandelijkse en kwartaalverslagen 
over de asielsituatie ontvangen. Ten slotte heeft de raad 
van bestuur van het EASO de EASO‑communicatiestra‑
tegie bekrachtigd, de leden van de stuurgroep voor 
externe evaluaties van het EASO benoemd en regelma‑
tig informatie ontvangen over de stand van zaken van het 
evaluatieproces.

4.2 Samenwerking met 
de Europese Commissie, 
de Raad van de Europese Unie 
en het Europees Parlement
Resultaten van de samenwerking van het EASO met 
EU‑instellingen in 2014

Regelmatige vergaderingen met de Europese 
Commissie

2 bezoeken op hoog niveau georganiseerd voor de Raad 
van de EU en de Europese Commissie

10 vergaderingen met de Raad van de EU

3 gezamenlijke vergaderingen met het contactcomité

Het EASO is een onafhankelijk agentschap van de EU en 
handelt binnen het beleid en het institutionele kader van 
de EU. In 2014 heeft het EASO onder andere zijn jaarlijkse 
werkprogramma, zijn jaarverslag over de asielsituatie in 
de EU, zijn jaarlijkse activiteitenverslag, de definitieve jaar‑
rekeningen en een inventarisatie van de situatie in Bulga‑
rije aan het Europees Parlement, de Raad van de EU en 
de Europese Commissie voorgelegd. Bovendien heeft het 
EASO de EU‑instellingen zijn bijdrage aan de meerjarige 
JBZ‑richtsnoeren gepresenteerd.

Wat de Europese Commissie betreft zijn er op verschil‑
lende niveaus regelmatig bilaterale bijeenkomsten tussen 
het EASO en de Commissie georganiseerd. De structurele 
samenwerking met de Europese Commissie is voortgezet 
uit hoofde van diens hoedanigheid van formeel lid van de 

raad van bestuur van het EASO. Mevrouw Cecilia Malm‑
ström, EU‑commissaris voor Binnenlandse Zaken, bracht in 
september een bezoek aan het EASO om de prestaties van 
het EASO, de vooruitgang met betrekking tot de verbete‑
ring van de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel en de laatste trends op het gebied 
van asiel te bespreken.

De betrekkingen tussen het EASO en het directoraat‑gene‑
raal Binnenlandse Zaken zijn verder ontwikkeld. Het EASO 
heeft nauw samengewerkt met het directoraat‑generaal 
Binnenlandse Zaken op het gebied van beheer en beleids‑ 
en operationele kwesties. Bovendien werkte het EASO 
nauw samen met de Commissie bij het organiseren van 
gezamenlijke vergaderingen in aansluiting op de vergade‑
ringen van de contactcomités over de erkenningsrichtlijn, 
de richtlijn asielprocedures en de Dublin‑verordening.

Daarnaast heeft het EASO samen met de Europese Com‑
missie en het Europees migratienetwerk (EMN) de pro‑
cedures gecoördineerd met betrekking tot het opstellen 
van de respectievelijke jaarverslagen op het gebied van 
asiel. Het EASO is in 2014 regelmatig aanwezig geweest 
bij vergaderingen van de stuurgroep van het EMN en 
NCP‑vergaderingen.

Voorts versterkte het EASO in 2014 zijn samenwerking 
met andere DG’s en diensten van de Commissie, zoals DG 
Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO) 
en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), ten 
behoeve van de ontwikkeling van de EASO‑strategie inzake 
extern optreden en de tenuitvoerlegging van het ENPI‑pro‑
ject, en met Eurostat ten behoeve van de verzameling van 
asielgegevens. In 2014 is regelmatige samenwerking met 
DG Begroting en DG Personele middelen op het gebied van 
begrotings‑ en financiële kwesties en personele middelen 
bevorderd.

Wat de Raad van de EU betreft, was het EASO tijdens het 
Griekse en Italiaanse voorzitterschap van de Raad aanwezig 
bij 4 vergaderingen van de ministers van Justitie en Bin‑
nenlandse Zaken en 6 vergaderingen van het Strategisch 
Comité immigratie, grenzen en asiel (SCIFA) en verschei‑
dene werkgroepvergaderingen op hoog niveau. Het EASO 
heeft met name bijgedragen aan discussies over de asielsi‑
tuatie in de EU, met speciale nadruk op Syrië en het Middel‑
landse Zeegebied, over het EU‑actieplan inzake migratie‑
druk, over de gezamenlijke verwerking van verzoeken om 
internationale bescherming en over de activiteiten in het 
kader van de taskforce voor het Middellandse Zeegebied. 

Afbeelding 7: Raad van bestuur van het EASO.
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Ten slotte ontving het EASO hoog bezoek van een delegatie 
van de Raad van de Europese Unie, onder leiding van de 
heer Rafael Fernandez‑Pita, directeur‑generaal Justitie en 
Binnenlandse Zaken.

Wat het Europees Parlement betreft was het EASO aan‑
wezig bij meerdere vergaderingen van de Commissie 
begrotingscontrole (CONT) en de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), waarbij 
het factsheets over trends en analyses verstrekte en het 
jaarverslag over de asielsituatie in de EU en het jaarlijkse 
EASO‑activiteitenverslag 2013 presenteerde. Verder heeft 
het EASO in juni in het Europees Parlement in Brussel een 
EASO‑informatiedag georganiseerd, waarbij informatie 
werd gegeven over de activiteiten van het Bureau.

4.3 Samenwerking met de 
UNHCR en andere internationale 
organisaties
Resultaten van de samenwerking van het EASO met de 
UNHCR en andere internationale organisaties in 2014

Bijeenkomst op hoog niveau met de Hoge Commissaris 
van de VN voor Vluchtelingen

Bilaterale bijeenkomst met de speciale rapporteur 
van de Verenigde Naties voor de mensenrechten van 
migranten

Regelmatige aanwezigheid bij bijeenkomsten van de 
Conferentie van de algemeen directeuren van immi‑
gratiediensten (GDISC) en het Intergouvernementeel 
overleg inzake migratie, asiel en vluchtelingen (IGC)

Bij het vervullen van zijn taken heeft het EASO in 2014 
nauw samengewerkt met het Hoog Commissariaat voor 
de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en met 
andere relevante internationale en intergouvernementele 
organisaties. Het EASO en de UNHCR hebben in 2013 een 
werkovereenkomst getekend die de samenwerking op alle 
gebieden van de EASO‑verordening heeft versterkt. In 2014 
was de samenwerking met de UNHCR voornamelijk gericht 
op opleiding, kwaliteitsprocessen, trends en analyses, 

Figuur 2: EASO‑netwerk van belanghebbenden.
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niet‑begeleide minderjarigen, hervestiging, de externe 
dimensie van het CEAS en op speciale ondersteuning en 
ondersteuning in noodsituaties. In september 2014 heeft 
een topontmoeting met de Hoge Commissaris, de heer 
António Guterres, plaatsgevonden en in augustus 2014 
heeft het EASO een overleg voor het senior management 
georganiseerd. De UNHCR is als niet‑stemgerechtigd lid 
aanwezig geweest in de raad van bestuur van het EASO en 
heeft nauwkeurige factsheets verstrekt. Bovendien heeft 
het permanente verbindingsbureau van de UNHCR bij het 
EASO in Malta gedurende het jaar een actieve bijdrage 
geleverd door bij meer dan 30 bijeenkomsten en work‑
shops aanwezig te zijn.

Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Malta is er in decem‑
ber 2014 een bilaterale bijeenkomst gehouden tussen de 
speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de men‑
senrechten van migranten, de heer Crépeau en het EASO. 
Het EASO heeft informatie verstrekt over zijn werkzaam‑
heden en een overzicht gegeven van de laatste trends en 
statistieken op het gebied van asiel in de EU+.

Het EASO heeft ook nauw contact onderhouden met 
andere relevante internationale en intergouvernementele 
organisaties die werkzaam zijn op het gebied van asielza‑
ken, zoals de Raad van Europa, de GDISC (Conferentie van 
de algemeen directeuren van immigratiediensten), het IGC 
(Intergouvernementeel overleg inzake migratie, asiel en 
vluchtelingen) en de IOM (Internationale Organisatie voor 
Migratie). Het EASO heeft op gezette tijden standpunten 
uitgewisseld en bijgedragen aan het werk van de Raad van 
Europa en de IOM. Ten aanzien van de GDISC heeft het 
EASO deelgenomen aan bijeenkomsten van de stuurgroep 
van de GDISC, alsmede aan haar conferenties en work‑
shops, en heeft het EASO op basis van een briefwisseling 
met het IGC regelmatig deelgenomen aan de werkgroepen 
van het IGC en heeft de directeur de plenaire vergadering 
van het IGC bijgewoond.

4.4 Samenwerking met de 
geassocieerde landen
Resultaten van de samenwerking van het EASO met de 
geassocieerde landen in 2014

Voorlopige tenuitvoerlegging van de regeling inzake de 
deelname van Noorwegen aan het EASO

Het Besluit van de Raad 2014/301/EU van 19 mei 2014 
inzake de sluiting van de Regeling tussen de Europese Unie 
en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzon‑
derheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen 
aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken is 
in mei 2014 goedgekeurd. In de periode van augustus tot 
september hebben vertegenwoordigers van Noorwegen 
en het EASO elkaar twee keer ontmoet in Malta en Oslo om 
de laatste praktische zaken van de regeling af te ronden. 
De regeling is vanaf maart 2014 voorlopig van toepassing. 
In de begroting van het EASO is een financiële bijdrage van 

Noorwegen opgenomen en Noorse functionarissen heb‑
ben actief deelgenomen aan de activiteiten die door het 
EASO georganiseerd zijn.

Besluit 2014/344/EU van de Raad van de Europese Unie 
inzake de sluiting van de regeling tussen de Europese Unie 
en Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden 
van zijn deelname aan het Europees Ondersteunings‑
bureau voor asielzaken werd ook in mei 2014 vastgesteld.

De regelingen met de andere geassocieerde landen (Liech‑
tenstein, IJsland en Zwitserland) zijn in 2013 in gang gezet 
en bevinden zich in verschillende fasen van het onderhan‑
delings‑ en ratificatieproces.

4.5 Samenwerking met 
de EU‑agentschappen
Resultaten van de samenwerking van het EASO met 
EU‑agentschappen in cijfers 2014

3 contactgroepvergaderingen met JBZ‑agentschappen 
georganiseerd

Vergadering van hoofden van JBZ‑agentschappen 
georganiseerd

Bijeenkomst van persvoorlichters en communicatie‑
medewerkers van JBZ‑agentschappen georganiseerd

Werkovereenkomst met eu‑LISA ondertekend

Deelname aan 4 netwerkbijeenkomsten van 
EU‑agentschappen

In 2014 heeft het EASO het voorzitterschap van het net‑
werk van JBZ‑agentschappen overgenomen. In de loop 
van het jaar hebben de JBZ‑agentschappen hun bilaterale 
en multilaterale activiteiten op twee belangrijke niveaus 
gericht: strategische en horizontale samenwerking aan de 
ene kant en operationele samenwerking aan de andere 
kant. De Europese Commissie (zowel via DG Binnenlandse 
Zaken en DG Justitie als via partner‑DG’S) en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) zijn nauw betrokken 
geweest bij en hebben actief deelgenomen aan de werk‑
zaamheden van het netwerk van JBZ‑agentschappen.

In 2014 hebben de JBZ‑agentschappen permanente for‑
mele en informele contacten onderhouden en regelmatig 
bijeenkomsten over hun activiteiten georganiseerd. Om 
de algemene kanalen op het gebied van samenwerking en 
coördinatie verder te verbeteren zijn er in januari, april en 
september drie bijeenkomsten van de JBZ‑contactgroep 
georganiseerd op het EASO‑hoofdkantoor in Malta. In 
november heeft het EASO een vergadering van de hoof‑
den van de JBZ‑agentschappen georganiseerd. Er zijn in het 
kader van het netwerk van JBZ‑agentschappen in de loop 
van het jaar een groot aantal activiteiten gepland en uitge‑
voerd. Het EASO heeft een bijeenkomst van deskundigen 
op het gebied van mensenhandel georganiseerd, alsmede 
een opleidingscoördinatiebijeenkomst en een bijeenkomst 
van persvoorlichters en communicatiemedewerkers van 
JBZ‑agentschappen, waaraan de JBZ‑agentschappen heb‑
ben deelgenomen.
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Op strategisch niveau heeft het EASO nauw met het net‑
werk JBZ‑agentschappen samengewerkt aan een gezamen‑
lijk document30 waarin de sectoroverschrijdende proble‑
men van gemeenschappelijk belang worden vastgesteld en 
wordt aangegeven welke bijdrage er aan de samenwerking 
tussen de agentschappen moet worden geleverd om de 
strategische richtsnoeren voor de wetgevende en operati‑
onele planning op het gebied van JBZ in de komende jaren 
effectief ten uitvoer te kunnen leggen. Dit document is in 
juni 2014 door de Europese Raad goedgekeurd. Het EASO 
heeft de voorbereidende werkzaamheden gecoördineerd 
voor het definitieve verslag over de samenwerkingsacti‑
viteiten van de JBZ‑agentschappen in 2014. Dit verslag is 
in december door de directeur van het EASO aan het Per‑
manent Comité operationele samenwerking op het gebied 
van de binnenlandse veiligheid (COSI) gepresenteerd en 
met het Europees Parlement en de Europese Commissie 
gedeeld.

Op 4 november 2014 hebben het EASO en eu‑LISA een 
werkovereenkomst31 gesloten ter versterking van de 
samenwerking tussen beide agentschappen die actief zijn 
op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

In de context van het bredere netwerk van gedecentrali‑
seerde EU‑agentschappen heeft het EASO in 2014 actief 
deelgenomen aan 4 bijeenkomsten voor hoofden van 
administratie en hoofden van agentschappen en bijdra‑
gen geleverd aan verschillende raadplegingen en enquêtes.

30 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/20141105‑HoAgencies‑
Joint‑statement‑FINAL.pdf
31 https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Working‑arrangement‑
EASO‑eu‑LISA.pdf

4.6 Adviesforum
Resultaten van het EASO op het gebied van het advies‑
forum in 2014

3 gerichte adviesgroepen opgericht

70 organisaties geraadpleegd

1,5 dag durende plenaire bijeenkomst in Brussel met 
themaconferentie

100 bijdragen uit het maatschappelijk middenveld 
ontvangen

Conferentie om het jaarverslag over de asielsituatie in 
de EU 2013 te presenteren

Het maatschappelijk middenveld kenmerkt zich op asiel‑
gebied door een aanzienlijk aantal actieve en gevarieerde 
organisaties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal niveau. Deze organisaties spelen, in hun 
verscheidenheid aan vormen en functies, een sleutelrol in 
het debat over en de tenuitvoerlegging van asielbeleid en 
asielpraktijken op nationaal en Europees niveau. Ze leve‑
ren ook een grote bijdrage aan de eerlijkheid en zorgvul‑
digheid van asielprocedures, vooral door bepaalde zaken 
aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de EU en 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EASO 
heeft naast zijn andere activiteiten het hele jaar aan een 
wederzijdse dialoog met het maatschappelijk middenveld 
gewerkt. In 2014 zijn 3 gerichte adviesgroepen opgericht 
en meer dan 70 organisaties uit het maatschappelijk mid‑
denveld geraadpleegd over belangrijke EASO‑documen‑
ten, waaronder het werkprogramma 2015, het jaarverslag 
over de asielsituatie in de EU 2013, opleidingsmateriaal, 
kwaliteitsinstrumenten en COI‑verslagen. Het jaarverslag 
is op 7 juli in Brussel aan het publiek gepresenteerd op 

Afbeelding 8: Plenaire bijeenkomst van het adviesforum.
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een conferentie die door ongeveer 100 deelnemers uit het 
maatschappelijk middenveld werd bijgewoond. Middels 
een op de EASO‑website gepubliceerde open oproep heeft 
de directeur leden van het adviesforum in 2014 uitgeno‑
digd om informatie te verstrekken over de werkzaamheden 
die ze dat jaar hebben uitgevoerd en die naar hun mening 
hebben bijgedragen aan de tenuitvoerlegging van het CEAS 
op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau.

Het EASO heeft alle relevante inbreng van het maatschap‑
pelijk middenveld in zijn overwegingen meegenomen. In 
december 2014 heeft het EASO in Brussel de plenaire ver‑
gadering van het adviesforum32 gehouden. Doel van de 
bijeenkomst was de samenwerking van het afgelopen jaar 
met het maatschappelijk middenveld te evalueren, vast te 
stellen welke lessen er geleerd waren en gebieden voor ver‑
dere samenwerking te bepalen. Meer dan 100 deelnemers, 

afkomstig uit circa 60 verschillende organisaties, schreven 
zich in voor de vergadering van 2014. Naast de gebruikelijke 
specifieke discussies over de rol van het maatschappelijk 
middenveld binnen de verschillende werkgebieden van 
het EASO, werd in het kader van de vergadering van 2014 
ook een volledige dag uitgetrokken voor een thematische 
conferentie. Tijdens deze conferentie gingen meer dan 
20 sprekers in op noodplannen, de reactie van de lidsta‑
ten op de toestroom van Eritrese asielzoekers, verschil‑
lende beschermingsstatussen die worden toegekend aan 
Syrische aanvragers en de toepassing van artikel 15 van de 
erkenningsrichtlijn (over voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor subsidiaire bescherming). De deelnemers 
stelden deze activiteit op prijs en riepen op tot verdere 
samenwerking tussen het EASO en het maatschappelijk 
middenveld.

5. EASO‑organisatie

5.1 Beheer van middelen
In 2014 stond de interne organisatie van het EASO onder 
leiding van zijn directeur, die rechtstreeks ondersteund 
werd door het bureau van de directeur, de rekenplichtige 
en de vier hoofden van de volgende eenheden/centra:32
• eenheid Algemene Zaken en Administratie (GAAU)
• Centrum voor informatie, documentatie en analyse 

(CIDA)
• Centrum voor operationele ondersteuning (COS)
• Centrum voor opleiding, kwaliteit en expertise (CTQE)

Gedurende het hele jaar belegden de directeur en de 4 een‑
heidshoofden/centrumhoofden wekelijks een manage‑
mentteamvergadering. Doel hiervan was de voortgang van 
de werkzaamheden van het EASO te volgen en toe te zien 
op zijn organisatie. Ook werden tijdens deze vergaderingen 
de op stapel staande activiteiten besproken. De vergade‑
ringen werden aangevuld met thematische bijeenkomsten 
van hogere ambtenaren, die werden georganiseerd rond 
belangrijke horizontale onderwerpen die betrekking had‑
den op de organisatie.

Behoudens de gedetailleerde informatie in het geconsoli‑
deerde jaarlijks activiteitenverslag voor 2014, zag het per‑
soneels‑ en begrotingsoverzicht er in 2014 als volgt uit. Eind 
2014 had het EASO 79 medewerkers, waaronder 34 admi‑
nistrateurs, 14 assistenten, 19 arbeidscontractanten en 
12 gedetacheerde nationale deskundigen. Eind 2014 waren 
er 23 nationaliteiten van de EU‑lidstaten vertegenwoor‑
digd in het EASO. Het EASO voltooide 25 wervingsprocedu‑
res; verschillende sollicitatieprocedures voor functies die 

32 https://easo.europa.eu/easo‑consultative‑forum/
report‑of‑the‑4th‑consultative‑forum‑plenary‑meeting/

waren voorzien in de personeelsformatie voor 2014 wer‑
den pas aan het begin van het volgende jaar afgerond. Het 
EASO had 47 vrouwelijke medewerkers (59 %) en 32 man‑
nelijke medewerkers (41 %). Het personeelscomité van het 
EASO, dat in september 2013 was gekozen, heeft in over‑
eenstemming met zijn mandaat zijn activiteiten regelmatig 
uitgevoerd.

In 2014 heeft het EASO voor het eerst de jaarlijkse per‑
soneelsbeoordeling uitgevoerd. Het eerste beoorde‑
lingsverslag bestreek bij wijze van uitzondering zowel het 
jaar 2012 als 2013 voor medewerkers die in deze jaren 
in actieve dienst waren. Na de prestatiebeoordeling zal 
in 2015 de eerste herindeling plaatsvinden, aangezien een 
aantal tijdelijke medewerkers en arbeidscontractanten zijn 
aangenomen per medio 2011 en dus in aanmerking komen 
voor promotie naar een hogere rang. De regels en pro‑
cedures die het EASO toepast, stemmen overeen met de 
relevante bepalingen van het ambtenarenstatuut, te weten 
artikel 43 en 45, en met artikel 15, 54 en 87 van de regeling 
die van toepassing is op de andere personeelsleden (Con‑
ditions of Employment of Other Servants, CEOS).

In mei 2014 naam de raad van bestuur een besluit over de 
bijdrage van het EASO in de schoolkosten voor kinderen 
die op Malta naar een privé‑/internationale school gaan. 
Dit besluit omvatte tevens steun voor hun integratie in de 
lokale omgeving. Het besluit voorziet in het verlenen van 
toereikende financiële ondersteuning aan medewerkers 
met kinderen die deze scholen bezoeken. Daarbij wordt ook 
rekening gehouden met de ontwikkeling van een houdbaar 
evenwicht tussen de financiële bijdrage aan het jaarlijkse 
schoolgeld en de uitgaven van het Bureau. Het EASO heeft 
in 2014 diverse culturele en sociale evenementen voor zijn 
medewerkers georganiseerd, waaronder 8 thematische 
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activiteiten. Ze hadden tot doel de medewerkers van het 
EASO op de hoogte te houden van belangrijke onderwer‑
pen en een hecht teamverband te creëren.

De begroting van het EASO bedroeg in 2014 ongeveer 
15,6 miljoen EUR aan vastleggings‑ en betalingskredieten, 
met inbegrip van de gereserveerde financiering voor het 
ENP‑project en de financiële bijdrage van Noorwegen. Hal‑
verwege en aan het einde van het jaar werden begrotings‑
herzieningen uitgevoerd, met als resultaat dat in 2014 twee 
begrotingswijzigingen werden goedgekeurd.

Het EASO heeft de planning, controle en verslaglegging 
met betrekking tot de procedures voor aanbesteding en 
gunning van contracten verder geconsolideerd. Het heeft 
het aanbestedingsplan voor 2014 met succes ten uitvoer 
gelegd. In dit verband werden 5 open oproepen tot het 
indienen van voorstellen uitgevoerd, evenals 5 aanbe‑
stedingen met een waarde van minder dan 60 000 EUR, 
83 procedures voor gunning door onderhandelingen met 
een waarde van minder dan 15 000 EUR en 2 buitenge‑
wone onderhandelingsprocedures. In totaal werden 
2 200 adviezen in verband met aanbestedingen verstrekt, 
waarbij steeds achteraf geëvalueerd werd.

De infrastructuur voor ICT werd verbeterd met het oog op 
de ondersteuning van operationele activiteiten, met name 
op het gebied van EPS, het gemeenschappelijke COI‑portaal 

en informatieverspreiding. 20 ICT‑projecten werden suc‑
cesvol ten uitvoer gelegd, er werd een bestuursplan voor 
projectmanagement aangenomen en de ICT‑strategie werd 
opgesteld. De technische infrastructuur voor herstel na 
rampen werd voltooid en is gereed om naar eu‑LISA te 
worden gemigreerd.

Conform de aanbevelingen van de dienst Interne Audit 
(IAS) en de Europese Rekenkamer heeft het EASO zijn 
interne controles uitgevoerd en verder ontwikkeld in 
overeenstemming met de in november 2012 goedge‑
keurde internecontrolenormen. De dienst Interne Audit 
heeft niet alleen de jaarrekeningen gecontroleerd, maar 
in 2014 ook een auditverslag geschreven over de ope‑
rationele steun van het EASO. Aan de hand van de aan‑
bevelingen in het verslag is een actieplan opgesteld. 
Verwijzingen naar de activiteiten in dit verband zijn 
opgenomen in hoofdstuk 1 van deel II van dit jaarlijks 
activiteitenverslag.

5.2 Interne en externe 
communicatie
Op het vlak van interne en externe communicatie heeft het 
EASO in 2014 belangrijke vorderingen gemaakt wat betreft 
het intensiveren van het contact met het publiek en het 

Figuur 3: Organigram van het EASO.
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mainstreamen van de informatieverspreiding. Bijgevolg is 
het aantal nieuwsbriefabonnees met 78 % toegenomen, 
is de aanwezigheid van het EASO in de pers verdubbeld en 
is het aantal bezoeken aan de EASO‑website 30 % geste‑
gen ten opzichte van 2013. De raad van bestuur heeft in 
juni 2014 een communicatiestrategie goedgekeurd, er 
zijn 20 persberichten en 10 edities van de EASO‑nieuws‑
brief gepubliceerd, en er zijn 2 persconferenties gehou‑
den en 15 interviews gegeven. Er werden uittreksels uit 
de dagelijkse pers gemaakt en de dagelijkse media werden 
gevolgd. Het EASO heeft zijn inbox effectief beheerd en 
600 per e‑mail binnengekomen verzoeken beantwoord. 
Sinds maart is wekelijks een memo naar de medewerkers 
gestuurd met informatie over de week erna. Ook werd het 
intranetportaal opgezet. Er werden nieuwe communica‑
tiekanalen ontwikkeld, waarbij gebruik werd gemaakt van 
sociale media (Facebook en YouTube). In 2014 tekende het 
EASO een nieuw raamcontract voor het upgraden, onder‑
houden en hosten van de website voor een periode van 
vier jaar.

Het EASO versterkte zijn relaties met strategische leden 
van relevante mediaorganisaties. Bovendien werd een 
bijeenkomst met communicatiemultiplicatoren georga‑
niseerd en op 19 juni werd in alle lidstaten en ook in het 
Europees Parlement een EASO‑infodag gehouden.

In 2014 heeft het EASO 34 publicaties uitgegeven in zijn 
huisstijl, waaronder programmeringsdocumenten, rap‑
porten, opleidingsmaterialen, handboeken en brochures. 
De productie van een EASO‑bedrijfsvideo33 werd in gang 
gezet, en begin 2015 werd hieraan de laatste hand gelegd. 
Ook werden promotiematerialen verspreid.

33 https://easo.europa.eu/download/75282/

Het schema voor het classificeren en bewaren van admi‑
nistratieve documenten werd goedgekeurd en het beleid 
voor documentbeheer werd opgesteld.

Er werden 5 kennisgevingen in het kader van artikel 25 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 ontvangen en 3 vooraf‑
gaande controles door de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming uitgevoerd (artikel 27 van Verorde‑
ning (EG) nr. 45/2001). Het overzicht en het register van 
de verrichte verwerkingen van persoonsgegevens (artikel 
26 van Verordening (EG) nr. 45/2001) werden geactuali‑
seerd. Het handvest van taken en verantwoordelijkheden 
van de functionaris voor gegevensbescherming werd goed‑
gekeurd en de eerste introductietraining over gegevensbe‑
scherming werd gegeven aan nieuwe medewerkers.

Het EASO‑veiligheidsbeleid werd in juni goedgekeurd en de 
beveiligingsprocedure voor de omgang met gerubriceerde 
EU‑informatie werd afgerond.

5.3 Externe evaluatie van het 
EASO
Artikel 46 van de EASO‑verordening bepaalt dat het EASO 
opdracht geeft tot een onafhankelijke externe evaluatie 
van de behaalde resultaten. De overkoepelende doelstel‑
ling van deze evaluatie is een beoordeling te geven van 
de meerwaarde voor de EU, de impact, de doelmatigheid, 
de doeltreffendheid en de werkpraktijken van het EASO 
in de eerste jaren van zijn bestaan bij de uitvoering van 
zijn mandaat, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan 
de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel (CEAS), inclusief het nieuwe asielwetgevings‑
pakket. De onafhankelijke evaluatie zal de periode juni 
2011 tot juni 2014 bestrijken.

Afbeelding 9: EASO‑infodag in België.

https://easo.europa.eu/download/75282/
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De raad van bestuur van het EASO heeft twee van zijn leden 
voorgedragen om samen met twee medewerkers van het 
EASO de stuurgroep te vormen. Nadat de opdracht was 
goedgekeurd en de toepasselijke aanbestedingsprocedure 
was uitgevoerd, werd het contract in oktober 2014 gegund 
aan Ernst & Young.

Op 20 oktober 2014 werd op Malta een startbijeenkomst 
voor de evaluatie gehouden, waarna de contractant in 
december een aanvangsverslag op tafel legde. De fase van de 
gegevensverzameling ging van start met de participerende 

observatie door de contractant van de vergadering van de 
raad van bestuur en de plenaire vergadering van het advies‑
forum in december. Deze fase omvatte tevens onderzoek 
van documenten. Er werden gegevensverzamelingsmetho‑
den ontwikkeld om een enquête te houden onder de voor‑
naamste belanghebbenden van het EASO, semigestructu‑
reerde interviews af te nemen en gerichte casestudies uit 
te werken. De gegevensverzamelingsfase loopt door in de 
eerste helft van 2015. Naar verwachting zal de contractant 
zijn eindverslag tegen juli 2015 indienen.

6. Bijlagen

6.1 Begrotingsuitvoering en financieel verslag
Tabel 1: Begrotingsuitvoering 2014 van vastleggingskredieten.

Vastleggingskredieten
Begrotingstitel Financieringsbron Huidige begroting Huidige uitvoering Resterend saldo Ratio ( %)

Titel 1

C1 6 130 000,00 5 650 007,36 479 992,64 92,17 %
C4 1 454,12 1 115,63 338,49 76,72 %
C5 447,45 447,45 0,00 100,00 %
C8 149 606,18 78 579,70 71 026,48 52,52 %
R0 100 000,00 6 000,00 94 000,00 6,00 %

Totaal titel 1 6 381 507,75 5 736 150,14 645 357,61 89,89 %

Titel 2

C1 2 509 844,94 2 185 386,17 324 458,77 87,07 %
C5 29 045,91 29 045,91 0,00 100,00 %
C8 540 269,20 464 878,50 75 390,70 86,05 %
R0 235 349,36 43 569,59 191 779,77 18,51 %

Totaal titel 2 3 314 509,41 2 722 880,17 591 629,24 82,15 %

Titel 3
C1 6 027 000,00 4 585 582,71 1 441 417,29 76,08 %
C4 12 496,32 1 020,12 11 476,20 8,16 %
C8 1 922 539,53 1 559 682,69 362 856,84 81,13 %

Totaal titel 3 7 962 035,85 6 146 285,52 1 815 750,33 77,19 %
Titel 4 R0 661 780,21 614 645,40 47 134,81 92,88 %
Totaal titel 4 661 780,21 614 645,40 47 134,81 92,88 %
Totaal vastleggingskredieten 18 319 833,22 15 219 961,23 3 099 871,99 83,08 %
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Tabel 2: Begrotingsuitvoering 2014 van betalingskredieten.

Betalingskredieten
Begrotings‑
titel

Financierings‑
bron Huidige begroting Huidige uitvoering Resterend saldo Ratio ( %)

Titel 1

C1 6 130 000,00 5 432 167,53 697 832,47 88,62 %
C4 1 454,12 1 115,63 338,49 76,72 %
C5 447,45 447,45 0,00 100,00 %
C8 149 606,18 78 579,70 71 026,48 52,52 %
R0 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 %

Totaal titel 1 6 381 507,75 5 512 310,31 869 197,44 86,38 %

Titel 2

C1 2 509 844,94 1 576 537,73 933 307,21 62,81 %
C5 29 045,91 29 045,91 0,00 100,00 %
C8 540 269,20 464 878,50 75 390,70 86,05 %
R0 235 349,36 0,00 235 349,36 0,00 %

Totaal titel 2 3 314 509,41 2 070 462,14 1 244 047,27 62,47 %

Titel 3
C1 6 027 000,00 3 453 372,96 2 573 627,04 57,30 %
C4 12 496,32 11 514,45 981,87 92,14 %

Totaal titel 3 6 039 496,32 3 464 887,41 2 574 608,91 57,37 %
Titel 4 R0 661 780,21 254 105,23 407 674,98 38,40 %
Totaal titel 4 661 780,21 254 105,23 407 674,98 38,40 %
Totaal betalingskredieten 16 397 293,69 11 301 765,09 5 095 528,60 68,92 %
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6.2 Verdeling van het personeel per 31 december 2014

Functiegroep en rang

2014
Toegestaan in de EU‑begroting Ingevuld per 31.12.2014

Ambtenaren Tijdelijke functies Permanente 
functies Tijdelijke functies

AD 16 0 0 0 0
AD 15 0 0 0 0
AD 14 0 1 0 1
AD 13 0 0 0 0
AD 12 0 0 0 0
AD 11 0 1 0 0
AD 10 0 4 0 3
AD 9 0 4 0 4
AD 8 0 8 0 8
AD 7 0 9 0 9
AD 6 0 3 0 3
AD 5 0 7 0 6
Totaal AD 0 37 0 34
AST 11 0 0 0 0
AST 10 0 0 0 0
AST 9 0 0 0 0
AST 8 0 0 0 0
AST 7 0 0 0 0
AST 6 0 0 0 0
AST 5 0 0 0 0
AST 4 0 2 0 2
AST 3 0 6 0 6
AST 2 0 1 0 1
AST 1 0 5 0 5
Totaal AST 0 14 0 14
TOTAAL 0 51 0 4832

TOTAAL‑GENERAAL 51 48

SNE Goedgekeurd 2014 Aangenomen per 31.12.2014

Totaal 14 12

Arbeidscontractanten Goedgekeurd 2014 Aangenomen per 31.12.2014

FG IV 8 7

FG III 8 8

FG II 3 2

FG I 2 2

Totaal 21 1933

32 Met inbegrip van aanstellingsbrieven.
33 Ibidem.
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Samenstelling EASO per nationaliteit (gegevens tot 31.12.2014)
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6.3 EASO‑publicaties in 2014
Titel Taal

10 edities van de EASO‑nieuwsbrief EN

EASO‑communicatieplan 2014 EN

EASO‑communicatiestrategie 2014 EN

EASO‑werkprogramma 2015 Alle EU‑talen

Meerjarig werkprogramma 2014‑2016 EN

Jaarlijks EASO‑activiteitenverslag 2013 Alle EU‑talen

Verslag over de asielsituatie in de EU 2013 EN, FR, ES, DE, IT

Brochure over JBZ‑agentschappen EN

EASO‑strategie inzake extern optreden EN

12 edities van maandelijks trendrapport EN

EASO‑brochure 2014 Alle EU‑talen, Arabisch

4 edities driemaandelijkse verslagen over asielzaken EN

EASO‑opleidingsprogramma: Handboek bij de module Gemeenschappelijk Europees 
Asielstelsel (CEAS)

EN

EASO‑opleidingsprogramma EN

Inventarisatieverslag over de asielsituatie in Bulgarije EN

Gezamenlijke beoordeling van de mate waarin specifieke EU‑lidstaten voorbereid zijn 
op een mogelijke toestroom van personen uit Oekraïne

EN

Verslag kwaliteitsmatrix: In aanmerking komen voor asiel EN

Beoordeling van mogelijke gevolgen op het gebied van migratie en veiligheid van 
toekomstige visumliberalisering voor Georgische burgers

EN

EASO‑flyer EN

Operationeel plan van het EASO voor Griekenland: Tussentijdse beoordeling van de 
tenuitvoerlegging

EN

Verslag kwaliteitsmatrix: Bewijsbeoordeling (gerubriceerde versie) EN

Verslag kwaliteitsmatrix: Persoonlijk onderhoud (gerubriceerde versie) EN

Verslag kwaliteitsmatrix: In aanmerking komen voor asiel (gerubriceerde versie) EN

EASO‑opleidingsprogramma: Handboek bij de module Inclusie EN

EASO‑opleidingsprogramma: Handboek bij de module Gesprekstechnieken EN

Opdracht voor de EASO‑pool van opleiders en deskundigen EN

Praktische gids van het EASO: Persoonlijk onderhoud EN

Artikel 15, onder c), van Richtlijn 2011/95/EU (de erkenningsrichtlijn): een juridische 
analyse

EN

Praktische gids van het EASO: Instrumenten en tips voor online COI‑onderzoek EN

COI‑rapport van het EASO over Somalië: Landenoverzicht EN, SK

COI‑rapport van het EASO over Tsjetsjenië: Vrouwen, huwelijk, scheiding en voogdij EN, IT, FR, DE, PL

Update over Irak EN

Update over Oekraïne EN

Update over Eritrea EN





WAAR ZIJN EUPUBLICATIES VERKRIJGBAAR?

Gratis publicaties:
•  één exemplaar: 

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  meerdere exemplaren of posters/kaarten: 
bij de vertegenwoordigingen van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/represent_nl.htm),  
bij de delegaties in niet-EU-landen (http://eeas.europa.eu/delegations/index_nl.htm), 
door contact op te nemen met Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm), 
door te bellen naar 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis in de hele Europese Unie) (*).
(*)  De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels kunnen 

kosten aanrekenen.

Betaalde publicaties:
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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