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Activiteiten van het EASO voor rechterlijke 
instanties

Als EU-centrum voor expertise op het gebied van internationale be-
scherming wil het EASO bijdragen aan de effectieve, coherente en 
consistente praktische uitvoering van het EU-acquis op het gebied 
van asiel.

Met als ultieme doelstelling het bereiken van een daadwerkelijk ge-
meenschappelijk Europees asielstelsel (Common European Asylum 
System, CEAS), ondersteunt het EASO de lidstaten van de EU bij 
de voortdurende verbetering van de kwaliteitsnormen van hun 
asielstelsels.

Het EASO werkt samen met vertegenwoordigers van rechterlijke in-
stanties uit de lidstaten en geassocieerde landen een professionele 
ontwikkelingsserie (PO-serie) uit, met volledige inachtneming van de 
rechterlijke onafhankelijkheid. De PO-serie bestaat uit rechterlijke 
analyses, adviesnota’s voor juridische opleiders en compilaties van 
rechtspraak voor elk onderwerp dat aan bod komt. Daarnaast is er 
informatie over landen van herkomst bestaande uit een gerechtelijke 
praktijkgids met een compilatie van rechtspraak.

Dit opleidingsmateriaal is ontwikkeld door rechters en voor rechters 
en is bedoeld om een overzicht te bieden van het asielacquis voor 
leden van rechterlijke instanties in alle lidstaten en geassocieerde 
landen. Via zijn netwerk werkt het EASO nauw samen met nationale 
contactpunten in de lidstaten van de EU en niet-lidstaten, gerechtelijke 
opleidingsinstellingen, gerechtelijke verenigingen, het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ-EU), het Europees Hof voor de rechten van 
de Mens (EHrM), de UnHCr en andere relevante actoren.

De PO-serie wordt gebruikt in workshops voor professionele ont-
wikkeling van het EASO die zijn afgestemd op leden van rechterlijke 
instanties in de EU en daarbuiten.

raadpleeg voor meer informatie: https://easo.europa.eu/courts-and-
tribunals

https://easo.europa.eu/courts-and-tribunals 
https://easo.europa.eu/courts-and-tribunals 
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Bestaande hoofdstukken in de PO-serie (2020)

GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES ASIELSTELSEL

• inleiding op het gemeenschappelijk Europees asielstelsel voor 
rechterlijke instanties

BEWARING

• Bewaring van aanvragers van internationale bescherming in het 
kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel

TOEGANG TOT DE ASIELPROCEDURE

• Asielprocedures en het beginsel van non-refoulement

ONDERZOEK VAN HET VERZOEK OM INTERNATIONALE BESCHERMING

• Erkenning voor internationale bescherming (richtlijn 2011/95/EU)
• Artikel 15, onder c), van richtlijn 2011/95/EU 

(“kwalificatierichtlijn”)
• Uitsluiting: artikelen 12 en 17 van richtlijn 2011/95/EU 

(“kwalificatierichtlijn”)
• Beëindiging van de internationale bescherming: artikelen 11, 14, 

16 en 19 van richtlijn 2011/95/EU (“kwalificatierichtlijn”)

BEWIJS- EN GELOOFWAARDIGHEIDSBEOORDELING

• Bewijs- en geloofwaardigheidsbeoordeling in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel

INFORMATIE OVER HET LAND VAN HERKOMST

• gerechtelijke praktijkgids inzake informatie over landen van 
herkomst
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Gerechtelijke analyse — Inleiding in het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel

Deze gerechtelijke analyse is een inleiding 
in het CEAS, die rechters ondersteunt 
bij de uitvoering van hun rol en ver-
antwoordelijkheden bij de toepassing 
ervan.

Deze gerechtelijke analyse bevat:
• een overzicht van de rechtsgrondslag 

van het CEAS, waaronder achter-
grondinformatie over de oprichting 
ervan;

• een inleidend overzicht van 
de wetgevingsinstrumenten voor 
het CEAS, en

• een inleiding in de juiste aanpak 
in het kader van het EU-recht van de uitlegging van de 
wetgevingsbepalingen van het CEAS, waaronder de belangrijke 
vraag wanneer en hoe verwezen moet worden naar het HvJ-EU 
voor een prejudiciële uitspraak.

Een compilatie van rechtspraak en bijlagen ondersteunt deze analyse, 
waarbij de nadruk ligt op het CEAS. Er worden niet alleen relevante 
primaire en secundaire EU-wetgeving en relevante internationale 
verdragen met universele of regionale toepassing vermeld, maar 
ook essentiële vaste rechtspraak van het HvJ-EU, het EHrM en de 
rechterlijke instanties van de EU-lidstaten. Deze analyse vormt daarom 
ook een algemeen referentiepunt voor alle gerechtelijke analyses die 
deel uitmaken van de professionele ontwikkelingsserie.

Doelgroep: alle leden van rechterlijke instanties van EU-lidstaten die 
betrokken zijn bij het behandelen van zaken of procedures waarop 
het CEAS van toepassing is, en gerechtelijke opleiders.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [BG] [DE] [EL] [EN] 
[ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_bg.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_de.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Introduction- to- CEAS JA_EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_es.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_fr.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_it.pdf


6 — PrOfESSiOnELE OntwikkELingSSEriE

Gerechtelijke analyse — Erkenning voor internationale 
bescherming (Richtlijn 2011/95/EU)

Deze gerechtelijke analyse bevat:
• een algemene inleiding waarin de 

doelstelling en structuur van de analyse 
worden vermeld, een overzicht van de 
interpretatieregels van de herschikte 
kwalificatierichtlijn en een beschrijving 
van de verzoeken om internationale 
bescherming en het beperkte toe-
passingsgebied voor gunstigere normen;

• een gedetailleerde analyse van de er-
kenning voor de vluchtelingenstatus en 
de definiërende elementen daarvan, 
zoals vastgesteld in de herschikte 
kwalificatierichtlijn, en

• een gedetailleerde analyse van de 
erkenning voor subsidiaire bescherming en de definiërende 
elementen daarvan, zoals vastgesteld in de herschikte 
kwalificatierichtlijn.

De analyse wordt aangevuld met een compilatie van rechtspraak en 
bijlagen.

Doelgroep: leden van rechterlijke instanties van EU-lidstaten die 
betrokken zijn bij het behandelen van beroepszaken of de uit-
voering van herzieningen van besluiten over de erkenning voor 
internationale bescherming, en gerechtelijke opleiders.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [BG] [DE] [EL] [EN] 
[ES] [FR] [IT] [RU] (1).

(1) Vertaald door de UNHCR in het kader van het initiatief voor de kwaliteit van asielsystemen in Oost-Europa 
en de zuidelijke Kaukasus.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_bg.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_de.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_el.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_es.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_fr.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP-Judicial-analysis-RU.pdf
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Gerechtelijke analyse — Artikel 15, onder c), van 
Richtlijn 2011/95/EU (“kwalificatierichtlijn”)

De juridische analyse van artikel 15, 
onder c), van de herschikte kwalificatie-
richtlijn is een nuttig hulpmiddel om 
inzicht te krijgen in kwesties betreffende 
bescherming voor rechters die te maken 
hebben met zaken op het gebied van 
internationale bescherming.
in deze analyse wordt slechts één onderdeel 
van artikel 15 behandeld. Daarin ligt de 
nadruk op personen die subsidiaire be-
scherming behoeven als gevolg van een 
ernstige en individuele bedreiging van het 
leven of de persoon van een burger als 
gevolg van willekeurig geweld in het kader 
van een internationaal of binnenlands 
gewapend conflict.
Het doel van de analyse is de lezer te helpen inzicht te krijgen in deze 
bepaling van de kwalificatierichtlijn met behulp van de vaste rechtspraak 
van het HvJ-EU en het EHrM, evenals van relevante besluiten van de 
rechterlijke instanties van de lidstaten.
Deze gerechtelijke analyse bestaat uit twee delen:
• in deel i worden de wezenlijke onderdelen van artikel 15, onder c), 

geanalyseerd;
• in deel ii wordt onderzocht hoe de bepaling in de praktijk moet 

worden toegepast.
Bijlage A is een beslissingsschema waarin de vragen worden genoemd 
die rechterlijke instanties moeten stellen bij de toepassing van artikel 15, 
onder c).

Doelgroep: leden van rechterlijke instanties van EU-lidstaten die 
zich bezighouden met zaken over internationale bescherming, en 
gerechtelijke opleiders.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [BG] [DE] [EL] [EN] 
[ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Article-15c -Judicial -Analysis-BG.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-IT.pdf
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Gerechtelijke analyse — Uitsluiting: artikelen 12 en 17 van 
Richtlijn 2011/95/EU (“kwalificatierichtlijn”)

Deze gerechtelijke analyse streeft ernaar 
een uitgebreid, doch niet uitputtend, 
overzicht te geven van de toepassing van 
de uitsluitingsgronden die zijn opgenomen 
in de herschikte kwalificatierichtlijn.

in de analyse worden voornamelijk de 
vaste rechtspraak van het HvJ-EU en 
arresten van het EHrM toegelicht, even-
als relevante uitspraken van rechterlijke 
instanties in de lidstaten.

Deze gerechtelijke analyse bestaat grofweg 
uit vier delen:
• een algemeen inleidend overzicht van de 

uitsluitingsclausules;
• uitsluiting van bescherming als vluchteling;
• uitsluiting van subsidiaire bescherming, en
• de relevante procedurele aspecten.

Daarnaast biedt een beslissingsschema in bijlage B een schematische 
benadering die kan worden gebruikt door rechters bij de toepassing 
van artikel 12 of artikel 17 van de herschikte kwalificatierichtlijn.

Doelgroep: leden van rechterlijke instanties van EU-lidstaten 
die betrokken zijn bij het behandelen van beroepszaken of de 
uitvoering van herzieningen van besluiten over internationale 
beschermingszaken, en gerechtelijke opleiders.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [BG] [DE] [EL] [EN] 
[ES] [FR] [IT] [RU] (2).

(2) Vertaald door de UNHCR in het kader van het initiatief voor de kwaliteit van asielsystemen in Oost-Europa 
en de zuidelijke Kaukasus.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Exclusion- JA-BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion_Judicial_Analysis_GR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-FR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion_Judicial-analysis-IT.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-RU.pdf
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Gerechtelijke analyse — Beëindiging van de internationale 
bescherming: artikelen 11, 14, 16 en 19 van Richtlijn 2011/95/EU 
(“kwalificatierichtlijn”)

Deze gerechtelijke analyse omvat de 
wetgeving inzake de beëindiging 
van bescherming in verband met de 
vluchtelingenstatus en subsidiaire 
bescherming in de context van de 
artikelen 11, 14, 16 en 19 van de her-
schikte kwalificatierichtlijn.
De analyse richt zich primair op de vaste 
rechtspraak van het HvJ-EU met betrekking 
tot het CEAS, evenals op nationale recht-
spraak uit de EU-lidstaten.
Deze juridische analyse bestaat grofweg uit 
zeven delen:
• een algemeen overzicht inzake de 

beëindiging van bescherming;
• procedurele aspecten en zaken die betrekking hebben op de bewijslast 

en bewijsmaatstaf;
• beëindiging van de bescherming als vluchteling in omstandigheden 

waarin de beëindiging wordt veroorzaakt door handelingen van de 
persoon;

• gewijzigde omstandigheden in het land van herkomst van de vluchteling;
• beëindiging van de vluchtelingenstatus als gevolg van uitsluiting en 

verkeerde weergave;
• beëindiging van de bescherming als vluchteling als gevolg van een 

veroordeling voor een ernstig misdrijf of omdat de vluchteling een 
gevaar is voor de veiligheid van een staat;

• beëindiging van subsidiaire bescherming.

Doelgroep: leden van rechterlijke instanties van EU-lidstaten die 
betrokken zijn bij het horen van beroepszaken of de uitvoering van 
herzieningen van besluiten over de beëindiging van internationale 
bescherming, en gerechtelijke opleiders.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [BG] [DE] [EL] [EN] 
[ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Ending- International- Protection- JA-BG.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_de.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/End_Inter_protection_Judicial_Analysis_GR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis FINAL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_es.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_fr.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_it.pdf
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Gerechtelijke praktijkgids over informatie over landen 
van herkomst

Leden van rechterlijke instanties worden 
tegenwoordig geconfronteerd met een 
haast overweldigende hoeveelheid in-
formatie. Deze gerechtelijke praktijkgids 
biedt een inleiding op het gebruik van 
informatie over landen van herkomst 
bij besluitvorming over internationale 
bescherming in de lidstaten.

De juridische praktijkgids over informatie 
over landen van herkomst dient ter 
ondersteuning van rechters en besluitvormers 
en moet ervoor zorgen dat hun gebruik 
van informatie over het land van herkomst 
in besluitvorming beantwoordt aan de 
gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van internationale 
bescherming in de herschikte kwalificatierichtlijn en aan de vereisten 
van billijkheid en doeltreffendheid in de herschikte procedurerichtlijn.

Deze juridische praktijkgids moet worden gelezen samen met de 
bijbehorende compilatie van rechtspraak, waarin de relevante 
rechtspraak van het HvJ-EU en het EHrM is verzameld.

Doelgroep: leden van rechterlijke instanties van EU-lidstaten die 
informatie over het land van herkomst gebruiken bij besluitvorming 
over internationale bescherming, en gerechtelijke opleiders.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [DE] [EN] [ES] 
[FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/judicial-practical-guide-coi_en.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-practical-guide-on-COI-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-IT.pdf
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Gerechtelijke analyse — Asielprocedures en het beginsel van 
non-refoulement

Deze analyse biedt:
• een algemene inleiding waarin het 

juridische kader van deze gerechtelijke 
analyse wordt uiteengezet, een overzicht 
van de regels voor de interpretatie van 
de herschikte procedurerichtlijn, de 
doelstelling en structuur van de analyse 
en een presentatie van de concepten van 
procedures en non-refoulement;

• een onderzoek van de algemene 
bepalingen die betrekking hebben 
op definities in de herschikte procedure-
richtlijn, het toepassingsgebied ervan en 
de regels die van toepassing zijn op de 
aanvang van een asielprocedure;

• een gedetailleerde analyse van de regels 
die van toepassing zijn op asielprocedures 
en bezwaar tegen overdrachtsbesluiten in het kader van de vaststelling 
van de lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van een 
aanvraag voor internationale bescherming op grond van de Dublin iii-
verordening (Verordening (EU) nr. 604/2013);

• een gedetailleerde analyse van de basisbeginselen, beschermings-
maatregelen en procedurele waarborgen voor verzoekers om 
internationale bescherming zoals vastgesteld in de herschikte 
procedurerichtlijn, waaronder het recht om te blijven in afwachting 
van een beslissing (non-refoulement);

• een gedetailleerde analyse van de regels van de herschikte 
procedurerichtlijn die van toepassing zijn op het onderzoek van 
verzoeken om internationale bescherming in eerste instantie en het 
recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel;

• een onderzoek van het toepassingsgebied van richtlijn 2008/115/Eg 
(“terugkeerrichtlijn”) dat van belang is voor asielprocedures.

Doelgroep: leden van rechterlijke instanties die zich bezighouden 
met kwesties die betrekking hebben op asielprocedures en non-
refoulement, en gerechtelijke opleiders.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum Procedures_JA_DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-IT.pdf
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Gerechtelijke analyse — Bewijs- en geloofwaardigheidsbeoordeling 
in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel

De doelstelling van deze gerechtelijke analyse 
is te onderzoeken hoe leden van rechterlijke 
instanties, in het kader van het CEAS, de 
bewijs- en geloofwaardigheidsbeoordeling 
die is uitgevoerd door de beslissingsautoriteit 
(of de lagere rechtbank of het lagere 
gerechtshof), opnieuw moeten beoor-
delen of zelf een bewijs- en geloof-
waardigheidsbeoordeling moeten uitvoeren.
Deze gerechtelijke analyse bevat:
• een algemene inleiding op de bewijs- en 

geloofwaardigheidsbeoordeling in het kader 
van asiel, waaronder de structuur en het 
toepassingsgebied van deze analyse en het 
gebruik van terminologie;

• een overzicht van het relevante juridische EU-kader;
• een overzicht van de gerechtelijke context waarin de verschillende taken 

van leden van rechterlijke instanties worden gedefinieerd en de relevante 
uitdagingen worden beschreven;

• een analyse van de specifieke beginselen en normen op het gebied 
van de bewijs- en geloofwaardigheidsbeoordeling in het licht van EU-
wetgeving en relevante jurisprudentie;

• een analyse van de specifieke aspecten van de bewijs- en 
geloofwaardigheidsbeoordeling;

• een overzicht van de multidisciplinaire factoren waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de beoordeling van het bewijs en de 
geloofwaardigheid (deel 6).

Doelgroep: leden van rechterlijke instanties van EU-lidstaten die 
betrokken zijn bij het behandelen van beroepszaken of de uitvoering 
van herzieningen van besluiten over aanvragen van internationale 
bescherming, en gerechtelijke opleiders.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA_IT.pdf
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Gerechtelijke analyse — Bewaring van aanvragers 
van internationale bescherming in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Deze gerechtelijke analyse is bedoeld 
als instrument voor rechters die be-
waringszaken behandelen. Het is een 
hulpmiddel voor personen die bekend 
zijn met bewaringszaken, en tevens 
een informatieve, uitgebreide en 
gebruikersvriendelijke analyse voor 
personen met weinig of geen ervaring in 
het horen van bewaringszaken wanneer 
bewaring binnen de bevoegdheid van een 
andere rechtbank valt.

Het hoofdstuk is ontwikkeld in het licht van 
het feit dat juridische bepalingen pleiten 
tegen het gebruik van administratieve 
bewaring in eerste instantie. in de analyse 
komen de rechtsgronden aan bod voor het gebruik van administratieve 
bewaring binnen het CEAS en de verschillende vormen van bewaring, 
evenals de alternatieven voor bewaring, de duur, omstandigheden, 
bewaringsfaciliteiten voor personen die behoren tot een kwetsbare 
groep, en de bewijslast.

De analyse wordt aangevuld met bijlagen met onder meer de relevante 
juridische bepalingen en een beslissingsschema. in de bijbehorende 
compilatie van rechtspraak worden relevante zaken van het HvJ-EU en 
het EHrM besproken.

Doelgroep: alle leden van rechterlijke instanties die bewaringszaken 
behandelen.

Deze gerechtelijke analyse is online beschikbaar in [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_FR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_IT.pdf
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Contact
Meer informatie over het EASO en zijn activiteiten:

www.easo.europa.eu

E-mail: judicialsupport@easo.europa.eu

youtube.com/user/EASOChannel

linkedin.com/company/european-asylum-support-office

twitter.com/easo

facebook.com/easo.eu

http://www.easo.europa.eu
mailto:judicialsupport@easo.europa.eu
http://youtube.com/user/EASOChannel
http://linkedin.com/company/european-asylum-support-office
http://twitter.com/easo
http://facebook.com/easo.eu
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