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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Europees		
Ondersteuningsbureau	
voor	asielzaken	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Over	ons
EASO is	een	agentschap	van	de	Europese	Unie	(EU),	dat	is	opgericht	bij	
Verordening	(EU)	nr.	439/2010	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad.	
Het	Agentschap	vervult	een	spilfunctie	in	de	concrete	tenuitvoerlegging	
van	het	gemeenschappelijk	Europees	asielstelsel	(Common	European	
Asylum	System	—	CEAS).	Het	is	opgericht	met	het	oogmerk	de	concrete	
samenwerking	in	asielzaken	te	verbeteren	en	de	lidstaten	te	helpen	
voldoen	aan	hun	Europese	en	internationale	verplichting	bescherming	te	
bieden	aan	mensen	in	nood.	EASO	functioneert	als	expertisecentrum	op	
asielgebied.	Het	biedt	ook	ondersteuning	aan	lidstaten	wier	asielstelsel	
en	opvangvoorzieningen	onder	grote	druk	staan.
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De taken van EASO
Het	doel	van	EASO	is	concrete	samenwerking	
tussen	lidstaten	mogelijk	te	maken,	te	coördineren	
en	te	versterken	ten	behoeve	van	de	vele	aspecten	
van	de	asielproblematiek.

EASO	biedt:

1.	praktische	en	technische	ondersteuning	aan	
lidstaten;

2.	operationele	ondersteuning	aan	lidstaten	
met	specifieke	behoeften	en	aan	lidstaten	wier	
asielsystemen	en	opvangsystemen	onder	grote	druk	
staan,	en	coördinatie	van	asielondersteuningsteams	
bestaande	uit	nationale	deskundigen	op	
asielgebied;	

3.	empirisch	onderbouwde	input	ten	behoeve	van	
Europese	beleidsvorming	en	wetgeving	op	alle	
gebieden	die	direct	of	indirect	gevolgen	hebben	
voor	het	asielbeleid.

De aandachtspunten van EASO

EASO biedt verschillende soorten 
ondersteuning:

permanente ondersteuning:	en	bevordering	van	
eenzelfde	hoge	kwaliteit	van	de	asielprocedure	
door	gemeenschappelijke	scholing,	gemeen-
schappelijk	lesmateriaal	op	asielgebied,	gemeen-
schappelijke	kwaliteit	en	gemeenschappelijke	
informatie	over	landen	van	herkomst;

speciale ondersteuning:	bijstand	op	maat	en	
specifieke	ondersteuning,	capaciteitsopbouw,	
overname	en	speciale	kwaliteitscontroleprocessen;

ondersteuning in noodsituaties:	organisatie	van	
solidariteit	met	lidstaten	die	onder	grote	druk	
staan	door	tijdelijke	ondersteuning	en	bijstand	te	
verlenen	bij	het	herstellen	of	hervormen	van	het	
asielstelsel	en	de	opvangsystemen;

ondersteuning met informatie en analyse:	
uitwisselen	en	samenvoegen	van	informatie	en	
gegevens,	analyses	en	beoordelingen	op	EU-
niveau,	ook	door	EU-brede	trendanalyses	en	
beoordelingen;

steun aan derde landen (d.w.z. niet-lidstaten):	
ondersteuning	van	de	externe	dimensie	van	het	
CEAS,	ondersteuning	van	partnerschappen	met	
derde	landen	ten	behoeve	van	gemeenschappelijke	
oplossingen,	bijvoorbeeld	door	capaciteitsopbouw	
en	regionale	beschermingsprogramma’s,	en	
coördinatie	van	acties	van	lidstaten	op	het	gebied	
van	hervestiging.

Het	kantoorpand	van	EASO

EASO’s	taakopdracht	
EASO	heeft	de	opdracht	bij	te	
dragen	tot	de	tenuitvoerlegging	van	
een	gemeenschappelijk	Europees	
asielstelsel	(CEAS)	door	als	onafhankelijk	
expertisecentrum	op	asielgebied	
ondersteuning	te	bieden	en	door	concrete	
samenwerking	van	lidstaten	mogelijk	te	
maken,	te	coördineren	en	te	versterken.
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Onthulling	van	het	logo	van	EASO,	openingsceremonie	op	19	juni	2011	in	Valletta

Voor de vervulling van zijn taken 
hanteert EASO de volgende 
beginselen:
•	organisatie	van	ondersteuning	en	bijstand	voor	
de	algemene	of	specifieke	behoeften	van	de	
asielstelsels	van	lidstaten;

•	coördinatie	en	bevordering	van	operationele	
samenwerking	tussen	lidstaten	en	
kwaliteitsverbetering;

•	functioneren	als	een	onafhankelijk	
expertisecentrum	op	asielgebied;

•	organisatie	van	EU-brede	analyses	en	
beoordelingen	van	asielgegevens;

•	het	faciliteren	en	bevorderen	van	gezamenlijke	
acties	en	het	toezien	op	consistentie	op	
asielgebied;

•	te	werk	gaan	met	de	volledige	inzet	van	de	
lidstaten;

•	inachtneming	van	de	verantwoordelijkheid	van	de	
lidstaten	en	hun	besluiten	op	asielgebied;

•	samenwerking	met	de	Europese	Commissie,	het	
Europees	Parlement	en	de	Raad	van	de	Europese	
Unie,	alsook	met	andere	EU-instellingen,	
-agentschappen	en	-organen;

•	internationale	organisaties	en	het	
maatschappelijk	middenveld	bij	zijn	activiteiten	
betrekken;

•	zijn	taken	vervullen	als	een	dienstgerichte,	
onpartijdige	en	transparante	organisatie	binnen	
het	juridische,	politieke	en	institutionele	kader	
van	de	EU.

Bijdrage van EASO aan het 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing, paraatheid en 
crisisbeheersing
Om	de	lidstaten	in	staat	te	stellen	beter	om	te	gaan	
met	de	wisselende	stromen	asielzoekers,	zet	de	EU	
een	mechanisme	voor	vroegtijdige	waarschuwing,	
paraatheid	en	crisisbeheersing	op.	EASO	heeft	zo’n	
systeem	(EPS)	opgezet,	dat	op	de	volgende	wijze	
bijdraagt	aan	dit	mechanisme.

Vroegtijdige waarschuwing:
•	EASO	verschaft	regelmatig	een	regionale	prognose	
en	een	analyse	van	trends	en	push-pullfactoren	
op	asielgebied,	maar	ook	risicoscenario’s.	Deze	
zijn	gebaseerd	op	gegevens	die	worden	verstrekt	
door	onder	meer	de	lidstaten,	Eurostat,	het	
Europees	Agentschap	voor	het	beheer	van	de	
operationele	samenwerking	aan	de	buitengrenzen	
van	de	Europese	Unie	(Frontex),	het	Bureau	van	
de	Hoge	Commissaris	van	de	Verenigde	Naties	
voor	Vluchtelingen	(UNHCR)	en	de	Internationale	
Organisatie	voor	Migratie	(IOM),	en	op	door	EASO	
opgestelde	actuele	informatie	over	landen	van	
herkomst.

Paraatheid:
•	EASO	verschaft	instrumenten	om	lidstaten	te	
helpen	voorbereid	te	zijn	op	de	instroom	van	
asielzoekers	en	op	veranderingen	daarin	door	
opleiding,	informatie	over	landen	van	herkomst,	
kwaliteitsinstrumenten	en	hun	ondersteuning	te	
bieden	bij	de	analyse	en	tenuitvoerlegging	van	EU-
wetgeving

Crisisbeheersing:
•	Een	primaire	taak	van	EASO	is	het	bieden	
van	ondersteuning	aan	lidstaten	waarvan	de	
asielsystemen	onder	grote	druk	staan.	Dit	gebeurt	
door	een	aantal	operationele	maatregelen	zoals	de	
inzet	van	asielondersteuningsteams.
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EASO-opleiding
EASO	verzorgt	opleidingen	en	ontwikkelt	
cursusmaterialen	ter	ondersteuning	van	
kwaliteitsverbetering	en	harmonisatie	op	
asielgebied,	waarmee	het	bijdraagt	aan	de	
tenuitvoerlegging	van	het	CEAS.	Het	EASO-
opleidingscurriculum,	een	gemeenschappelijk	
opleidingsprogramma	dat	speciaal	is	afgestemd	
op	asielambtenaren	en	andere	doelgroepen,	
zoals	leidinggevenden	en	juridisch	medewerkers	
in	de	gehele	EU,	vormt	de	hoeksteen	van	de	
opleidingsactiviteiten	van	EASO.	Deze	bestrijken	de	
kernaspecten	van	de	asielprocedure	en	-praktijk	in	
interactieve	modules.

EASO	ontwikkelt	ook	opleidingen	voor	de	
rechterlijke	macht	en	is	betrokken	bij	andere	
relevante	opleidingsinitiatieven.	Daartoe	behoort	
de	ontwikkeling	van	cursussen	in	samenwerking	
met	andere	EU-agentschappen.

Behalve	de	permanente	ondersteuningsactiviteiten	
verzorgt	EASO	ook	specifieke	opleidingssessies	
in	antwoord	op	de	bijzondere	behoeften	van	
lidstaten	wier	asielstelsels	onder	grote	druk	staan.	
Het	heeft	hiertoe	cursussen	verzorgd	in	Bulgarije,	
Griekenland,	Italië,	Luxemburg	en	Zweden.

EASO-opleiding

Informatie over landen van 
herkomst
Informatie	over	landen	van	herkomst	(Country	
of	Origin	Information	—	COI)	is	informatie	over	
landen	waaruit	asielzoekers	afkomstig	zijn.	Dit	type	
informatie	is	voor	asielambtenaren	van	essentieel	
belang	tijdens	de	asielprocedure.	Informatie	over	
landen	van	herkomst	kan	een	grote	rol	spelen	in	de	
tenuitvoerlegging	van	het	CEAS.	Op	dit	gebied:

•	verzamelt	EASO	op	transparante	en	onpartijdige	
wijze	gerichte,	relevante,	betrouwbare,	
nauwkeurige	en	actuele	informatie	over	landen	
van	herkomst;

•	ontwikkelt	en	beheert	EASO	het	
gemeenschappelijke	COI-portaal	van	de	EU,	
dat	een	gemeenschappelijk	toegangspunt	tot	
informatie	biedt	en	de	lidstaten	aanvullende	
informatiebronnen	verschaft;

•	werkt	EASO	aan	een	gemeenschappelijke	indeling	
en	methodologie	voor	het	onderzoeken	en	
presenteren	van	informatie	over	landen	van	
herkomst	om	de	harmonisatie	van	COI-praktijken	
te	bevorderen;

•	stelt	EASO	verslagen	over	belangrijke	landen	van	
herkomst	op	waarin	deze	gemeenschappelijke	
indeling	en	methodologie	worden	toegepast;	in	
2012	heeft	EASO	twee	verslagen	over	Afghanistan	
gepubliceerd;

•	organiseert	EASO	landenspecifieke	workshops	
voor	concrete	samenwerking	om	informatie	
over	landen	van	herkomst	te	delen,	praktijken	
te	bespreken	en	te	reageren	op	de	verschillende	
informatiebehoeften	van	lidstaten.



Speciale ondersteuning en 
ondersteuning in noodsituaties 
EASO	biedt	twee	soorten	specifieke	ondersteuning	
aan	lidstaten:	„speciale	ondersteuning”	en	
„ondersteuning	in	noodsituaties”.	Speciale 
ondersteuning	betreft	bijstand	op	maat,	
capaciteitsopbouw,	facilitering	en	coördinatie	van	
overname,	specifieke	ondersteuning	en	speciale	
kwaliteitscontroleprocessen.	Ondersteuning in 
noodsituaties	betreft	de	organisatie	van	solidariteit	
met	lidstaten	die	onder	grote	druk	staan	door	
tijdelijke	ondersteuning	en	bijstand	te	verlenen	bij	
het	herstellen	of	hervormen	van	het	asielstelsel	
en	de	opvangsystemen.	Hieronder	volgen	enkele	
voorbeelden	van	ondersteuningsacties	van	EASO.

Noodhulp van EASO aan Griekenland

Na	een	verzoek	van	de	Griekse	regering	besloot	
EASO	in	februari	2011	Griekenland	te	helpen	bij	het	
opzetten	van	de	nieuwe	asieldienst,	de	dienst	voor	
eerste	opvang,	de	beroepsinstantie,	de	opvang	in	
het	algemeen	en	het	wegwerken	van	de	opgelopen	
achterstanden	door	de	inzet	van	deskundigen	uit	
de	verschillende	EU-lidstaten	via	de	zogenoemde	
asielondersteuningsteams.	In	de	eerste	fase	van	
de	ondersteuning	aan	Griekenland,	die	eindigde	
in	maart	2013,	zette	EASO	70	deskundigen	uit	
14	lidstaten	in	en	stuurde	hen	aan.	De	deskundigen	
vormden	52	asielondersteuningsteams.	Na	een	
verzoek	van	de	Griekse	regering	begin	2013	om	
meer	ondersteuning,	zet	EASO	de	ondersteuning	
aan	Griekenland	tot	december	2014	voort.	In	
deze	tweede	fase	ondersteunt	EASO	Griekenland	
door	asielondersteuningsteams	in	te	zetten,	
die	opleidingen	verzorgen	op	het	gebied	van	
de	vaststelling	van	de	nationaliteit	(in	nauwe	
samenwerking	met	Frontex)	en	ondersteuning	
bieden	op	het	gebied	van	EU-financiering,	alsook	
het	verzamelen	en	analyseren	van	statistische	
gegevens,	en	informatie	over	landen	van	herkomst.	
Afhankelijk	van	het	verzoek	van	de	Griekse	regering,	
kan	EASO	de	operaties	herschikken	of	uitbreiden.

Ondertekening	van	het	operationele	plan	met	Griekenland	op	1	april	2011	in	Athene
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Speciale ondersteuning aan Italië

Op	4	juni	2013	hebben	EASO	en	Italië	een	plan	voor	
speciale	ondersteuning	ondertekend,	dat	tot	eind	
2014	steun	biedt	op	een	aantal	prioritaire	gebieden,	
zoals	het	verzamelen	en	analyseren	van	gegevens,	
informatie	over	landen	van	herkomst,	het	Dublin-
systeem,	het	opvangsysteem	en	noodcapaciteit,	
en	opleiding	van	een	onafhankelijke	rechterlijke	
macht.	Anticiperend	op	de	tenuitvoerlegging	
van	het	nieuwe	EU-asielpakket	en	zich	tevens	
geconfronteerd	ziend	met	grote	schommelingen	in	
het	aantal	binnenkomende	immigranten	en	met	de	
noodzaak	een	asiel-	en	opvangprocedure	van	hoog	
niveau	in	stand	te	houden,	heeft	Italië	EASO	om	
bijstand	gevraagd	bij	het	versterken	van	zijn	asiel-	
en	opvangsystemen.

Behalve bovengenoemde activiteiten heeft EASO 
ook speciale ondersteuning en/of ondersteuning 
in noodsituaties gegeven aan Bulgarije, Luxemburg 
en Zweden.

EASO en overname binnen de EU
Op	het	gebied	van	de	overname	binnen	de	EU	
bevordert,	faciliteert	en	coördineert	EASO	de	
uitwisseling	van	informatie	en	beste	praktijken.	Het	
neemt	ook	deel	aan	het	jaarlijkse	overnameforum,	
waar	lidstaten	inzicht	kunnen	krijgen	in	de	
overnamebehoeften	in	de	nabije	toekomst.	In	
2012	heeft	EASO	een	feitenonderzoek	uitgevoerd	
naar	het	project	voor	overname	binnen	de	EU	
vanuit	Malta	(Eurema	—	fasen	I	en	II)	en	bilaterale	
overeenkomsten	tussen	EU-lidstaten,	geassocieerde	
landen	en	Malta.

Ondertekening	van	het	operationele	plan	met	Bulgarije	op	17	oktober	2013



Uitgelicht:	Wat	zijn	
asielondersteuning	
steams?
Asielondersteuningsteams	zijn	teams	van	
nationale	deskundigen	die	door	EASO	voor	
beperkte	tijd	in	een	lidstaat	worden	ingezet	
om	het	asielsysteem	van	die	lidstaat	te	
ondersteunen.

Deze	deskundigen	worden	beschikbaar	
gesteld	door	lidstaten	en	zijn	opgenomen	in	
een	EASO-„asielinterventiepool”	(AIP).

Wat voor ondersteuning kan een 
asielondersteuningsteam geven?

Asielondersteuningsteams	kunnen	elk	
soort	ondersteuning	geven	dat	door	EASO	
en	de	lidstaat	wiens	asielsysteem	onder	
grote	druk	staat,	wordt	overeengekomen,	
teneinde	het	asiel-	en	opvangsysteem	van	
de	lidstaat	voor	te	bereiden	op	de	situatie	
van	grote	druk	en	deze	te	beheersen.

Asielondersteuningsteams	verschaffen	
expertise	met	betrekking	tot	bijvoorbeeld	
opvang,	opleiding,	informatie	over	landen	
van	herkomst	en	kennis	van	de	behandeling	
en	het	beheer	van	asielzaken,	ook	van	die	
van	kwetsbare	groepen.

Hoe kunnen asielonders-
teuningsteams worden ingezet?

Asielondersteuningsteams	kunnen	door	EASO	
worden	ingezet	op	verzoek	van	een	lidstaat	
wiens	asielsysteem	en	opvangfaciliteiten	
onder	grote	druk	staan.	De	directeur	van	
EASO	en	de	minister	van	de	verzoekende	
lidstaat	ondertekenen	vervolgens	een	
overeenkomst	waarin	wordt	vastgelegd	welke	
acties	de	asielondersteuningsteams	ten	
uitvoer	zullen	leggen.

Ondertekening	van	de	werkovereenkomst	tussen	EASO	en	de	UNHCR,	
Genève,	13	december	2013

EASO en de externe dimensie van 
het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel
EASO	kan	een	belangrijke	rol	spelen	in	de	
externe	dimensie	van	het	gemeenschappelijk	
Europees	asielstelsel	(CEAS)	door	de	asiel-	en	
opvangcapaciteit	in	derde	landen	te	versterken	
om	asielzoekers	beter	te	beschermen,	door	
de	hervestiging	van	vluchtelingen	uit	derde	
landen	in	EU-lidstaten	te	faciliteren,	en	door	
met	derde	landen	samen	te	werken	in	taken	en	
activiteiten	op	het	werkterrein	van	EASO.	Dit	
omvat	ondersteuning	bij	de	tenuitvoerlegging	van	
regionale	beschermingsprogramma’s	en	andere	
acties	die	relevant	zijn	voor	duurzame	oplossingen.	
In	2013	heeft	EASO	een	strategie	inzake	de	externe	
dimensie	uitgewerkt	waarin	de	aanpak	en	het	
algemene	kader	voor	de	werkzaamheden	van	het	
agentschap	zijn	uiteengezet.

EASO en hervestiging
EASO	wil	de	rol	van	de	EU	op	het	gebied	van	
hervestiging	versterken	om	te	voldoen	aan	de	
behoeften	aan	internationale	bescherming	van	
vluchtelingen	in	derde	landen	en	om	solidariteit	
met	hun	gastlanden	te	tonen.	EASO	faciliteert	de	
hervestiging	van	vluchtelingen	uit	derde	landen	
in	EU-lidstaten	in	samenwerking	met	de	UNHCR	
en	de	Internationale	Organisatie	voor	Migratie	
(IOM).	EASO	ontwikkelt	bestaande	methoden	en	
instrumenten	voor	een	verdere	versterking	van	
het	vermogen	van	lidstaten	om	vluchtelingen	te	
hervestigen	en	om	bij	te	dragen	aan	de	evaluatie	en	
verdere	ontwikkeling	van	het	gemeenschappelijke	
EU-programma	voor	hervestiging.
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vertegenwoordigers	van	de	EU-lidstaten	en	
geassocieerde	landen,	de	Europese	Commissie	
en	een	vertegenwoordiger	van	het	Bureau	van	de	
Hoge	Commissaris	van	de	Verenigde	Naties	voor	
vluchtelingen	(UNHCR).

Het adviesforum:	Het	adviesforum	is	in	oktober	
2011	opgezet	om	de	betrekkingen	van	EASO	met	
het	maatschappelijk	middenveld	te	bevorderen.	
Het	adviesforum	wordt	regelmatig	geraadpleegd	
en	bestaat	uit	vertegenwoordigers	van	onder	
andere	niet-gouvernementele	organisaties	(ngo’s),	
academici	en	rechterlijke	macht	en	andere	organen.

Concrete samenwerking in kader van EASO:	
Het	concept	van	concrete	samenwerking	
in	het	kader	van	EASO	is	van	toepassing	op	
door	EASO	georganiseerde	bijeenkomsten	
van	deskundigen,	congressen	en	netwerken.	
Concrete	samenwerkingsactiviteiten	volgen	een	
gemeenschappelijke	methodiek	en	zijn	bedoeld	om	
de	convergentie	op	het	gebied	van	benadering	en	
beoordeling	van	de	behoeften	aan	bescherming	van	
asielzoekers	te	verbeteren	en	zo	veel	mogelijk	te	
vergroten.

De administratieve en 
managementstructuur
De directeur:	De	uitvoerend	directeur,	dr.	Robert	
K.	Visser,	is	benoemd	door	de	raad	van	bestuur,	en	is	
verantwoordelijk	voor	de	dagelijkse	leiding	van	het	
agentschap.	Hij	is	onafhankelijk	in	de	uitoefening	
van	zijn	taken	en	is	de	wettelijke	vertegenwoordiger	
van	EASO.	De	directeur	is	verantwoordelijk	voor	
de	uitvoering	van	het	werkprogramma	en	van	
de	besluiten	van	de	raad	van	bestuur.	Hij	wordt	
ondersteund	door	afdelings-/centrumhoofden,	
de	rekenplichtige	en	een	bureau	van	de	directeur.	
Momenteel	bestaat	EASO	uit	vier	eenheden/centra,	
namelijk:

•	eenheid	Algemene	Zaken	en	Administratie;
•	Centrum	voor	informatie,	documentatie	en	
analyse;

•	Centrum	voor	operationele	ondersteuning;
•	Centrum	voor	opleiding,	kwaliteit	en	expertise.

De raad van bestuur: De	raad	van	bestuur	is	
het	bestuurlijke	en	toezichthoudende	orgaan	
van	het	agentschap.	Hij	is	samengesteld	uit	

Tiende	vergadering	van	de	raad	van	bestuur	van	EASO	op	4	en	5	februari	2013	op	Malta

Bureau	van	de	directeur

Centrum	voor	informatie,	
documentatie	en	analyse

afdeling	Informatie	
en	Documentatie

afdeling	COI

afdeling	Asielanalyse

Centrum	voor	operationele	
ondersteuning

afdeling	Speciale	
Ondersteuning	en	
Ondersteuning	in	
noodsituaties

afdeling	Externe	
Dimensie		

en	Hervestiging

Centrum	voor	opleiding,	
kwaliteit	en	expertise

afdeling	Opleiding

afdeling	Kwaliteit

eenheid	Algemene	Zaken	
en	Administratie

afdeling	Algemene	
Zaken

afdeling	Administratie

Boekhouding

DIRECTEUR
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Onze geschiedenis
•	In	1999	bereikte	de	Europese	Raad	van	Tampere	
overeenstemming	over	de	totstandbrenging	van	
een	gemeenschappelijk	Europees	asielstelsel	
(CEAS).

•	In	het	Haags	programma	van	de	EU	van	
2004	werd	voorgesteld	het	Europees	
Ondersteuningsbureau	voor	asielzaken	(EASO)	
op	te	richten.	De	gedachte	was	dat	het	Bureau	
een	cruciale	rol	zou	spelen	in	het	waarborgen	van	
concrete	samenwerking	tussen	de	lidstaten	in	
asielaangelegenheden.

•	De	Europese	Commissie	stelde	op	18	februari	
2009	voor	om	EASO	op	te	richten.

•	In	het	eerste	kwartaal	van	2010	bereikten	het	
Europees	Parlement	en	de	Raad	overeenstemming	
over	de	oprichting	van	EASO.	Op	19	juni	2010	trad	
de	EASO-verordening	in	werking.

•	Op	1	februari	2011	werd	EASO	operationeel	als	
EU-agentschap.

•	Op	1	april	2011	werd	het	eerste	operationele	
plan	van	EASO	ondertekend	ten	behoeve	van	het	
herstel	van	het	Griekse	asielsysteem.

•	Op	24	mei	2011	werd	de	„vestigingsovereenkomst”	
tussen	de	regering	van	Malta	en	EASO	
ondertekend.	De	overeenkomst	regelt	de	relatie	
tussen	het	gastland	en	EASO.

•	EASO	werd	officieel	geopend	op	19	juni	2011	op	
Malta.

•	Op	7	september	2012	betrok	EASO	zijn	nieuwe	
kantoor	in	de	grote	haven	van	Valletta	op	Malta.

•	In	2012	verzochten	Italië,	Luxemburg	en	Zweden	
om	ondersteuning	van	EASO	en	kregen	deze.

•	In	2013	verzocht	Bulgarije	om	ondersteuning	van	
EASO	en	kreeg	deze.

BZ-02-13-822-N
L-C

Meer	gegevens	over	de	Europese	Unie	vindt	u	op	internet	
(http://europa.eu).
Luxemburg:	Bureau	voor	publicaties	van	de	Europese	Unie,	2014
ISBN	978-92-9243-334-5	
doi:10.2847/38223
©	Europees	Ondersteuningsbureau	voor	asielzaken,	2014.
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Gedrukt	op	elementair	chloorvrij	gebleekt	papier	(ECF)

Uitgelicht:	
het	adviesforum

Neem voor nadere informatie contact op met EASO:
E-mail:	info@easo.europa.eu
Website:	www.easo.europa.eu
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu
Telefoonnummer:	+356	22487500
Adres:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	MRS	1917,	
Malta

Derde	adviesforum,	Malta,	27	en	28	november	2013

Het	EASO-adviesforum	is	een	voortdurende	
dialoog	die	uitwisseling	van	informatie	
en	kennisbundeling	tussen	EASO	en	het	
maatschappelijk	middenveld	mogelijk	maakt.

Raadpleging	is	voor	EASO,	als	Europees	
expertisecentrum,	niet	zozeer	een	jaarlijkse	
bijeenkomst,	als	wel	een	voortdurende	
dialoog,	die	deskundigen	op	de	vele	
aspecten	van	asiel	samenbrengt	om	kennis	
en	expertise	te	delen.	Dit	proces	verschaft	
aanvullende	inzichten	en	informatie	
die	EASO	helpen	uitgebreidere	en	
geavanceerdere	instrumenten	voor	concrete	
samenwerking	te	ontwikkelen	gericht	op	
ondersteuning	van	het	CEAS.

EASO	is	vooral	geïnteresseerd	in	inhoudelijke	
inbreng.	Gebieden	die	van	bijzonder	belang	
zijn	voor	raadpleging,	zijn	bijvoorbeeld	
vroegtijdige	waarschuwing	en	paraatheid,	
opleiding,	kwaliteitsprocessen,	niet-begeleide	
minderjarigen,	het	opsporen	van	familie,	
gender,	kwetsbare	groepen,	hervestiging,	
overname	en	het	verschaffen	van	
ondersteuning	in	noodsituaties	aan	lidstaten	
wier	asielsysteem	onder	grote	druk	staat.

Wilt	u	zich	bij	het	EASO-adviesforum	
aansluiten?	

Neem	contact	op	met	het	coördinatiepunt	
van	het	EASO-adviesforum.

http://europa.eu
mailto:info@easo.europa.eu
www.easo.europa.eu
www.facebook.com/easo.eu

