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1. Ontwerp EASO-werkprogramma 2014

1.1. Inleiding
Het werkprogramma van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) 
vertaalt de strategie van de organisatie in jaarlijkse 
doelstellingen en levert de grondslag voor 
budgettaire planning. Dit document beschrijft de 
plannen voor de activiteiten van EASO en vormt 
het algemene financieringsbesluit voor 2014. Toch 
moet, gezien de aard van het werk van EASO en 
de noodzaak om tijdig en proactief te reageren 
op veranderende scenario’s, omstandigheden en 
prioriteiten, de directeur de nodige flexibiliteit 
behouden om adequaat te reageren en tegelijkertijd 
het werkprogramma voor 2014 uit te voeren.

Het EASO-werkprogramma 2014 is gekoppeld aan het 
meerjarige EASO-werkprogramma 2014-2016, waarin 
de strategische context van EASO voor die periode 
bepaald wordt.

In dit verband zal EASO zich in 2014 inspannen 
om de EU-lidstaten en de Europese Commissie te 
ondersteunen bij de coherente tenuitvoerlegging 
van het herziene acquis van de Unie op het 
gebied van het asielbeleid (d.w.z. het geheel van 
gemeenschappelijke rechten en plichten die voor 
alle lidstaten binnen de EU bindend zijn) dat in 
juni 2013 werd goedgekeurd. EASO zal in dit proces 
een belangrijke rol spelen door een breed scala aan 
instrumenten te ontwikkelen om de lidstaten te 
helpen dat doel te bereiken.

EASO is nog bezig met de ontwikkeling van 
zijn begrotings- en controleprocessen. In dit 
opzicht wordt er in dit werkprogramma een 
nieuwe paragraaf 1.4 over de kritieke prestatie-
indicator geïntroduceerd in overeenstemming 
met de gemeenschappelijke aanpak voor de 
gedecentraliseerde Europese agentschappen van 
het Europees parlement, de raad van de Europese 
Unie en de Europese Commissie (juli 2012). 
Bovendien bevat dit werkprogramma een nieuwe 
paragraaf 9.5 over de interne controlesystemen 
en het interne controlebeheer van EASO. Dat 
laatste zorgt voor een nauwe link met de EASO-
tenuitvoerlegging van de routekaart over de 
follow-up van de gemeenschappelijke aanpak voor 
de gedecentraliseerde EU-agentschappen, die EASO 
in nauwe samenwerking met de Europese Commissie 
zal uitvoeren.

Het EASO-werkprogramma wordt ontwikkeld 
overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder f) van 
Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees 
parlement en de raad van 19 mei 2010 tot oprichting 
van een Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (de EASO-verordening). De raad van 
bestuur heeft het werkprogramma op 16 september 

2013 aangenomen, na op 9 september 2013 kennis te 
hebben genomen van het standpunt van de Europese 
Commissie. EASO heeft het werkprogramma 
toegezonden aan het Europees parlement, de raad 
van de Europese Unie en de Europese Commissie. 
Overeenkomstig artikel 41, lid 2, zal het EASO-
werkprogramma 2014 in alle officiële talen van de 
EU-instellingen beschikbaar zijn.

1.2. De missie van EASO
EASO heeft de opdracht bij te dragen tot de 
tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS) door het verstrekken 
van ondersteuning en door het mogelijk maken, 
coördineren en versterken van de concrete 
samenwerking tussen lidstaten als een onafhankelijk 
expertisecentrum op asielgebied.

1.3. De taken van EASO
Het doel van EASO is de 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 waarvan de 
asielsystemen en opvangsystemen onder hoge 
druk staan, met inbegrip van de coördinatie van 
asielondersteuningsteams bestaande uit experts 
op asielgebied;

3. wetenschappelijke bijstand ten behoeve van de 
beleidsvorming en wetgeving van de EU op alle 
gebieden die direct of indirect gevolgen hebben 
voor het asielbeleid.

De hoofdactiviteiten van EASO kunnen als volgt 
worden onderverdeeld:

— permanente ondersteuning: ondersteuning 
en bevordering van de gemeenschappelijke 
kwaliteit van de asielprocedure door middel van 
gemeenschappelijke scholing, gemeenschappelijk 
asielopleidingsmateriaal, gemeenschappelijke 
kwaliteit en gemeenschappelijke informatie over 
landen van herkomst;

— speciale ondersteuning: specifieke bijstand,  
capaciteitsopbouw, overname, specifieke  
ondersteuning en speciale 
kwaliteitscontroleprocessen;

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

— ondersteuning met informatie en analyse: 
uitwisselen en samenvoegen van informatie  
en gegevens, analysen en beoordelingen 
op EU-niveau, inclusief analysen 
van gemeenschappelijke trends en 
gemeenschappelijke beoordelingen;

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

EASO hanteert de volgende beginselen om zijn taken 
te vervullen:

— organisatie van ondersteuning en bijstand 
voor specifieke of algemene behoeften van de 
asielstelsels van lidstaten;

— coördinatie en bevordering van operationele 
samenwerking tussen lidstaten en kwaliteits-
verbetering;

— functioneren als een onafhankelijk 
expertisecentrum op asielgebied;

— organisatie van gemeenschappelijke analysen en 
beoordelingen van asielgegevens;

— het mogelijk maken en bevorderen van 
gezamenlijke acties en 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;

— de civiele samenleving en internationale 
organisaties bij zijn activiteiten betrekken;

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

1.4. De kritieke prestatie-
indicator van EASO

De algemene kritieke prestatie-indicator van EASO 
komt tot uitdrukking in de vraag van de lidstaten 
en de EU-instellingen naar diens ondersteuning en 

activiteiten, en het vermogen van EASO om dergelijke 
ondersteuning te bieden en de noodzakelijke 
activiteiten binnen het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel (CEAS) in overeenstemming met die vraag 
uit te voeren.

Bijgevolg wordt de kritieke prestatie-indicator van 
EASO weergegeven door een kwalitatieve indicator 
gericht op het aantonen van de effecten van de 
EASO-ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van het 
CEAS.

EASO biedt echte toegevoegde waarde door 
synergieën tussen de 28 lidstaten te creëren door 
concrete samenwerking op asielgebied mogelijk te 
maken en door de capaciteiten van de lidstaten te 
bundelen in gemeenschappelijke oplossingen voor 
gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van 
asiel.

De behoefte aan het werk van EASO en de effecten 
ervan zullen worden gemeten, waarbij rekening 
wordt gehouden met:

— de taken in de EASO-verordening, het herziene  
asiel-acquis en andere verwante EU-documenten, 
en de voortgang van het EASO bij de 
tenuitvoerlegging van dienovereenkomstige 
activiteiten;

— verzoeken van de lidstaten, de Europese 
Commissie, de raad van de Europese Unie, het 
Europees parlement en andere EU-instellingen, 
-agentschappen en -organen om extra EASO-
activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren als 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het 
CEAS;

— beoordelingsadviezen gegeven door de lidstaten, 
de Europese Commissie, de raad van de Europese 
Unie, het Europees parlement en andere 
EU-instellingen, -agentschappen en -organen van 
het werk van EASO.

Het EASO-werkprogramma omvat een aantal 
jaardoelstellingen, waarvan de structuur in 
overeenstemming is met de SMArT-principes 
(„specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en 
voorzien van een tijdpad”). Om de prestaties van 
EASO te meten, werden er voor elke doelstelling 
indicatoren ontwikkeld, samen met het verwachte 
resultaat en een tijdschema.

1.5. Prioriteiten van EASO voor 
2014

In 2014 zal EASO zich richten op het ondersteunen 
van de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van 
de vijf herziene rechtsinstrumenten die de 
fundamenten leggen voor de tweede fase van het 
CEAS: de kwalificatierichtlijn (richtlijn 2011/95/
EU), de Dublin III-verordening (Verordening (EU) 
nr. 604/2013), de richtlijn opvangvoorzieningen 
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(richtlijn 2013/33/EU), de asielprocedurerichtlijn 
(richtlijn 2013/32/EU) en de Eurodac-verordening 
(Verordening (EU) nr. 603/2013). EASO zal een 
belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van 
de lidstaten in dit proces met behulp van een 
breed scala aan instrumenten die daartoe worden 
ontwikkeld. Daarbij heeft EASO rekening gehouden 
met bestaande beste praktijken en concrete 
samenwerkingsmaatregelen om complementariteit 
te waarborgen en overlapping te vermijden.

Prioriteiten van EASO voor 2014

— Ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het 
herziene asielpakket door opleiding, concrete 
samenwerkingsactiviteiten, informatie over 
landen van herkomst 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.

Samenvatting van de belangrijkste activiteiten van 
EASO in 2014

— EASO zal ten behoeve van de continuïteit zijn 
structuren van permanente ondersteuning 
consolideren. Het zal zijn opleidingsmodules 
en leermiddelen blijven actualiseren om 
de ontwikkelingen van het herziene asiel-
acquis van de Unie, alsook de rechtspraak en 
jurisprudentie te weerspiegelen. Er zullen ook 
nieuwe opleidingsmodules worden ontwikkeld 
om een antwoord te bieden op de vragen van 
desbetreffende asielambtenaren. De groepen 
deskundigen en opleiders en de referentiegroep 
zullen verder worden geconsolideerd. EASO zal 
in 2014 zijn samenwerking met lidstaten, de 
Europese Commissie en de Europese rechtbanken 
en gerechtshoven verder consolideren, 
professionele ontwikkelingsmaterialen 
voorbereiden en een verdiepingsworkshop 
organiseren. EASO zal zijn kwaliteitscontrole 
voortzetten en bovendien zorgen voor expertise 
betreffende kwaliteitsprocedures en  
-methodologie. EASO zal ook handboeken en 
handleidingen ontwikkelen die betrekking hebben 
op de tenuitvoerlegging van het herziene asiel-
acquis van de Unie, in nauwe samenwerking 
met de lidstaten, de Europese Commissie en, in 
voorkomend geval, met de Hoge Commissaris van 
de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCr). 
EASO zal een documentatiesysteem ontwikkelen 
dat zorgt voor één enkel informatiepunt over 
de asielsystemen en -organisaties van lidstaten, 
alsook over nationale en Europese feitelijke, 
juridische en jurisprudentiële ontwikkelingen. 
EASO zal informatie over landen van herkomst 
blijven verstrekken door de voortdurende 
ontwikkeling van het COI-portaal (COI = 

countries of origin information), het COI-
netwerk en COI-documentatie en door concrete 
samenwerking. EASO zal (landspecifieke, juridische 
en thematische) activiteiten voor concrete 
samenwerking stimuleren en zijn gespecialiseerde 
netwerken versterken. Alle EASO-workshops, 
deskundigenvergaderingen, conferenties en 
netwerken zullen worden gegroepeerd onder 
de noemer van concrete samenwerking. De 
EASO-activiteiten op het gebied van concrete 
samenwerking volgen dezelfde methodiek en zijn 
bedoeld om resultaten te produceren die kunnen 
worden opgevolgd en gecontroleerd binnen de 
bredere context van het werk van EASO.

— EASO zal zijn speciale ondersteuning verder 
ontwikkelen in de vorm van maatregelen gericht 
op lidstaten met bepaalde geïdentificeerde en 
specifieke behoeften die verband houden met de 
tenuitvoerlegging van het herziene asiel-acquis 
van de Unie (bijstand op maat, capaciteitsopbouw, 
overname, specifieke ondersteuning en speciale  
kwaliteitscontroleprocessen). In heel 2014 
zal EASO speciale ondersteuning aan Italië 
blijven bieden in lijn met zijn speciale 
ondersteuningsplan. Bovendien zullen zo nodig 
speciale ondersteuningsacties van EASO een 
aanvulling vormen op andere acties in het kader 
van het mechanisme van artikel 33 van de 
Dublin III-verordening.

— In het kader van de tenuitvoerlegging van het 
herziene asiel-acquis van de Unie en op basis van 
het verzoek van een lidstaat en een operationeel 
plan, zal EASO ondersteuning in noodsituaties 
bieden aan lidstaten die onder bepaalde druk 
staan, door deskundigen van de lidstaten in te 
zetten in de vorm van asielondersteuningsteams 
of door desgewenst andere ondersteuning 
te verlenen. In dit verband is EASO klaar om 
zijn activiteiten in griekenland voort te zetten 
op basis van het actieplan voor migratie en 
asiel voor griekenland. Zo nodig zullen zijn 
maatregelen voor ondersteuning in noodsituaties 
een aanvulling vormen op andere acties in het 
kader van het mechanisme van artikel 33 van de 
Dublin III-verordening.

— EASO zal zijn systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing en paraatheid (EpS) blijven 
ontwikkelen en verbeteren. Het EpS zorgt voor 
een volledige ondersteuning van en sluit aan op 
„het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing, 
paraatheid en crisisbeheersing”, zoals voorzien in 
het kader van artikel 33 van de herziene Dublin-
verordening. Het verschaft:

1. gemakkelijk toegang tot reguliere vergelijkbare 
gegevens in alle lidstaten met betrekking tot 
de belangrijkste aspecten van stromen en 
nationale paraatheid;

2. tijdige en nauwkeurige analysen van EASO 
gebaseerd op een grondige kennis van de 
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verschillen en overeenkomsten in de nationale 
asielstelsels;

3. verbeterd vermogen van EASO om de 
betrokken lidstaten direct te confronteren 
met belangrijke problemen en om bijstand op 
maat te verlenen vooraleer problemen crises 
worden;

4. aanzienlijke harmonisatie en capaciteitsopbouw 
op het gebied van gegevensverzameling; 

5. analyse via de oprichting en ontwikkeling van 
specifieke netwerken.

— EASO zal van start gaan met zijn ondersteuning 
van derde landen. In deze context wordt verwacht 
dat EASO een begrotingsniveau zal bereiken dat 
het de mogelijkheid biedt taken met betrekking 
tot ondersteuning van derde landen uit te voeren 
in overleg met de Europese Commissie. Dat omvat 
maatregelen met betrekking tot ondersteuning 
van de externe dimensie, ondersteuning 
van partnerschappen met derde landen ten 
behoeve van gemeenschappelijke oplossingen, 
bijvoorbeeld door capaciteitsopbouw, regionale 
beschermingsprogramma’s en coördinatie 
van acties van lidstaten op het gebied van 
hervestiging.

— EASO zal klaar zijn om een   rol te spelen bij 
mogelijke initiatieven inzake de verwerking 
van asielaanvragen samen met deskundigen uit 
verschillende lidstaten.

1.6. Externe evaluatie van EASO
In 2013 voerde de Europese Commissie een interne 
evaluatie van EASO uit. Deze richtte zich op de 
impact van het EASO op de concrete samenwerking 

op asielgebied en op het CEAS in het algemeen. De 
reikwijdte van de evaluatie was beperkt en haar doel 
was om maatregelen met snelle resultaten voor te 
stellen en te helpen bij het bepalen van de reikwijdte 
van de externe evaluatie waartoe EASO in 2014 
opdracht zal geven overeenkomstig artikel 46 van 
de EASO-verordening. De resultaten van de interne 
evaluatie waren nog niet beschikbaar op het moment 
dat het huidige werkprogramma aangenomen werd. 
EASO zal zich inspannen om rekening te houden 
met de aanbevelingen van die evaluatie bij de 
tenuitvoerlegging van het EASO-werkprogramma 
2014.

Zoals hierboven vermeld, zal EASO overeenkomstig 
artikel 46 van zijn oprichtingsverordening uiterlijk 
op 19 juni 2014 opdracht geven voor een externe 
evaluatie. Hierbij zullen de prestaties van EASO 
worden geanalyseerd op basis van de voorwaarden 
die de raad van bestuur in 2013 in overleg met 
de Commissie heeft vastgesteld. De evaluatie zal 
betrekking hebben op de invloed van EASO op de 
concrete samenwerking op asielgebied en op het 
CEAS, met inachtneming van de vooruitgang die 
binnen zijn mandaat werd geboekt. Er zal met name 
gekeken worden naar de mogelijke noodzaak om het 
EASO-mandaat te wijzigen, inclusief de bijbehorende 
financiële gevolgen, en er zal ook worden onderzocht 
of de managementstructuur geschikt is voor het 
uitvoeren van EASO-taken. Bij de evaluatie wordt 
rekening gehouden met de opvattingen van de 
belanghebbenden, zowel op EU-niveau als op 
nationaal niveau.
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2. personeelsoverzicht en begrotingsstructuur 
van EASO (1)

2.1. Organisatiestructuur van 
EASO in 2014(1)

De directeur is onafhankelijk in de uitvoering van 
zijn taken en is de wettelijke vertegenwoordiger van 
EASO. De directeur is onder meer verantwoordelijk 
voor het administratieve beheer van EASO en voor 
de tenuitvoerlegging van het werkprogramma en de 
besluiten van de raad van bestuur.

De directeur wordt ondersteund door afdelingshoo-
fden/centrumhoofden, de rekenplichtige en een 
bureau van de directeur. Momenteel bestaat EASO 
uit vier eenheden/centra, namelijk:

(1) Alle cijfers over personeel en kredieten in dit hoofdstuk zijn onderhevig 
aan de goedkeuring van de algemene begroting van de EU van 2014 
door de begrotingsautoriteit.

— eenheid Algemene Zaken en Administratie;

— Centrum voor informatie, documentatie en 
analyse;

— Centrum voor operationele ondersteuning;

— Centrum voor Opleiding, kwaliteit en Expertise.

2.2. Personeelsoverzicht voor 
2014

Volgens het meerjarig personeelsbeleidsplan voor 
2014-2016, zal het aantal medewerkers van EASO 
in 2014 toenemen van 77 tot 84. De acht nieuwe 
medewerkers in 2014 zullen vooral worden geworven 
voor de EASO-centra met het oog op de nieuwe 
taken.

DIRECTEUR

eenheid Algemene
Zaken en Administratie

afdeling
Algemene Zaken

afdeling
Administratie

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

Bureau van
de directeur

Boekhouding,
Interne Audit
en Controle
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De structuur van de werknemers voor 2014 wordt als 
volgt voorgesteld:

— 35 administrateurs, dat wil zeggen alle afdelings-
hoofden en alle medewerkers die gespecialiseerd 
zijn in concrete samenwerking op asielgebied, 
met enig promotieperspectief; tot de belangrijke 
operationele functieprofielen behoren 
deskundigen in informatie, documentatie, analyse, 
operationele ondersteuning, opleiding, kwaliteit 
en IT;

— 14 assistenten voor ondersteunende taken;

— 14 gedetacheerde nationale deskundigen voor 
samenwerking op asielgebied; gedetacheerde 
nationale deskundigen met bijzondere expertise 
in operationele samenwerking op asielgebied 
worden aangeworven in de verschillende gebieden 
waarin EASO actief is;

— 21 arbeidscontractanten voor operationele 
en administratieve taken in de volgende 
categorieën: acht arbeidscontractanten in 
functiegroep (Fg) IV, acht arbeidscontractanten in 
Fg III, drie arbeidscontractanten in Fg II en twee 
arbeidscontractanten in Fg I.

In 2014 zal EASO drie administrateurs, één assistent 
en vier arbeidscontractanten meer in dienst nemen 
dan in 2013, terwijl het aantal gedetacheerde 
nationale deskundigen met één afneemt.

Verdeling van het personeel over de centra/
eenheden:

Entiteit 2013 
personeel

2014 
personeel

Directeur 1 1

Bureau van de directeur 6 5

Eenheid Algemene Zaken 
en Administratie 27 27

Boekhouding, Interne 
Audit en Controle 2 2

Centrum voor informatie, 
documentatie en analyse 16 Nog te  

bepalen (*)

Centrum voor 
operationele 
ondersteuning

12 Nog te 
bepalen (*) 

Centrum voor opleiding, 
kwaliteit en expertise 13 Nog te  

bepalen (*)

TOTAAL 77 84

(*) De exacte toewijzing van personeel per centrum zal worden bepaald 
zodra de begrotingsautoriteit een beslissing heeft genomen over de 
algemene begroting in 2014 en de lijst van ambten voor EASO.

2.3. Begroting van EASO voor 
2014

De ontwerpbegroting voor 2014 van de Europese 
Unie geeft 14 526 000 EUr aan als noodzakelijke 
financiële middelen voor de administratieve en 
operationele uitgaven om de in dit werkprogramma 
vermelde taken uit te voeren. Onderstaande tabel 
geeft de verdeling van de financiële ondersteuning 
van de Unie per uitgaventitel.

Uitgaven 2014
(Cijfers in EUR) Vastleggingskredieten Betalings-

kredieten

Titel 1 — 
Uitgaven voor 
personeel

6 013 000 6 013 000

Titel 2 — 
Uitgaven voor 
infrastructuur en 
werking

2 486 000 2 486 000

Titel 3 — 
Operationele 
uitgaven 
(beleidsuitgaven)

6 027 000 6 027 000

Totaal uitgaven 14 526 000 14 526 000

De begroting zal ten uitvoer worden gelegd 
overeenkomstig de EASO-verordening en Besluit 
nr. 2 van de raad van bestuur van EASO inzake diens 
financieel reglement. Indien zich een significante 
verandering in de operationele activiteiten van EASO 
voordoet of er nieuwe operationele activiteiten 
bijkomen, wordt de raad van bestuur hierover 
geïnformeerd.

Titel 1: Uitgaven voor personeel

Titel 1 heeft betrekking op uitgaven voor personeel, 
personeelskosten (zoals dienstreizen) en salarissen. 
gezien de aard van de activiteiten van EASO zijn de 
kosten van operationele activiteiten ook te vinden 
onder titel 1. Titel 1 bevat kosten van dienstreizen 
van EASO-personeel die rechtstreeks verband 
houden met de operationele activiteiten van EASO, 
en de kosten van operationele en administratieve 
medewerkers die de operationele activiteiten van 
EASO faciliteren, zoals asielondersteuningsteams, 
bijeenkomsten van deskundigen en 
opleidingsactiviteiten.

Titel 2: Uitgaven voor infrastructuur en werking

Titel 2 heeft betrekking op uitgaven voor 
administratieve kosten voor onder meer:

— de huur van gebouwen en bijkomende kosten: 
665 000 EUr;

— ICT: 540 000 EUr. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat titel 2 niet operationele IT-uitgaven omvat, 
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zoals de kosten voor het webportaal, die deel 
uitmaken van titel 3-uitgaven;

— vergaderingen van de raad van bestuur van EASO 
en hiermee verband houdende administratieve 
uitgaven: 326 000 EUr. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat titel 2 niet de kosten van 
bijeenkomsten van deskundigen voor de 
operationele activiteiten omvat, noch de kosten 
van het adviesforum die deel uitmaken van de 
titel 3-uitgaven;

— vertalingen, informatie en publicaties: 300 000 
EUr. Hierbij moet worden opgemerkt dat titel 2 
de kosten voor bedrijfscommunicatie omvat, maar 

niet de publicatiekosten van verslagen in het kader 
van de verschillende operationele activiteiten, 
zoals het jaarverslag inzake de asielsituatie in de 
EU en de COI-verslagen die deel uitmaken van de 
titel 3-uitgaven.

— organisatieadvies en evaluatie van EASO: 200 000 
EUr.

Titel 3: Operationele uitgaven

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het 
oorspronkelijk voor titel 3 toegewezen budget voor 
de verschillende taken. De uitgaven worden in de 
volgende hoofdstukken toegelicht.

Titel 3 Operationele uitgaven 6 027 000

Hfdst 31 Ondersteuning voor tenuitvoerlegging CEAS 380 000
3101 Horizontale ondersteuning voor tenuitvoerlegging CEAS –
3102 Jaarverslag inzake asielsituatie 130 000
3103 Vroegtijdige waarschuwing en gegevensanalyse 250 000
Hfdst 32 Ondersteuning voor concrete samenwerking lidstaten 3 450 000
3201 Horizontale ondersteuning voor concrete samenwerking lidstaten (*) 150 000
3202 EASO-opleiding 1 450 000
3203 kwaliteitsprocessen (**) 800 000
3204 Informatie over landen van herkomst 600 000
3205 Overname, hervestiging en externe dimensie 450 000
Hfdst 33 Ondersteuning voor lidstaten die onder bepaalde druk staan 2 047 000

3301 Horizontale ondersteuning voor lidstaten die onder bepaalde druk 
staan 150 000

3302 Ondersteuning in noodsituaties 1 897 000
Hfdst 34 Samenwerking met partners en belanghebbenden 150 000
3401 Samenwerking met partners en belanghebbenden 150 000

(*) Daaronder begrepen de lijst van beschikbare talen.
(**) Daaronder begrepen niet-begeleide minderjarigen en mensenhandel.
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3. permanente ondersteuning

De permanente ondersteuning van EASO aan 
lidstaten richt zich op de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) en op 
de bevordering en verbetering van de asielprocessen 
en -systemen. Deze ondersteuning is bedoeld voor 
een consistente tenuitvoerlegging van CEAS in de EU 
en voor het delen van gemeenschappelijke kennis en 
vaardigheden, organisatie en procedures, informatie, 
bronnen en beste praktijken. De permanente 
ondersteuning van EASO bestaat uit:

— EASO-opleiding;

— kwaliteitsondersteuning van asielsystemen van 
lidstaten;

— informatie over landen van herkomst (COI — 
countries of origin information);

— concrete samenwerking met EASO;

— specifieke programma’s, zoals de samenwerking 
van EASO met lidstaten en Europese rechtbanken 
en gerechtshoven betreffende niet-begeleide 
minderjarigen, de lijst van beschikbare talen en de 
samenwerking op het gebied van de strijd tegen 
mensenhandel.

3.1. EASO-opleiding
EASO-opleiding

EASO-
doelstelling(en)

EASO streeft ernaar de lidstaten te ondersteunen bij de ontwikkeling en het opbouwen 
van de vaardigheden en competenties van hun medewerkers door middel van kwalitatieve 
gemeenschappelijke opleidingen. EASO-opleiding omvat verschillende aspecten van 
het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) en heeft als doel bij te dragen tot 
de tenuitvoerlegging van het CEAS door de vaststelling van een gemeenschappelijk 
kwaliteitsniveau in de gehele EU. Daartoe hanteert EASO een tweesporenbeleid: enerzijds 
ontwikkelt EASO relevant opleidingsmateriaal en anderzijds organiseert EASO opleidingen op 
basis van een train-de-trainer-systeem.
EASO werkt samen met andere EU-agentschappen, met name het Europees Agentschap voor 
het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (Frontex), het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FrA) en 
de Europese politieacademie (Cepol), op het gebied van opleidingen.

Nieuw in 2014 EASO zal ervoor zorgen dat het opleidingsmateriaal en de opleidingsinstrumenten die in 
2014 ontwikkeld en geactualiseerd worden, overeenstemmen met het herziene asiel-acquis 
van de Unie. In dit proces wil EASO zijn samenwerking met relevante belanghebbenden 
versterken, met name de Europese Commissie, andere EU-organen en de EU-agentschappen 
van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ), zoals Frontex, het FrA en Cepol. In nauwe 
samenwerking met de UNHCr zal de nodige aandacht worden besteed aan kwesties 
inzake gender, kwetsbaarheid en vrouwelijke genitale verminking. Daartoe zal een nieuw 
personeelslid specifiek werken aan kwesties inzake gender en kwetsbare groepen en in 
2014 een opleidingsmodule over gender ontwikkelen. Daarnaast zal EASO ervoor zorgen 
dat gendergerelateerde onderwerpen aan de hand van zijn opleidingsmaterialen efficiënt 
worden behandeld.
De ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, zowel op Europees als op internationaal 
niveau, zullen bijzondere aandacht krijgen.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
12-14 EASO train-de-trainer-sessies organiseren 
met 120-160 nieuwe opleiders die worden opgeleid.

1e-4e kwartaal Aantal georganiseerde 
train-de-trainer-sessies;
Aantal nieuwe opleiders die worden 
opgeleid;
Mate van tevredenheid van de 
cursisten.

Drie regionale train-de-trainer-sessies organiseren. 1e-4e kwartaal Aantal georganiseerde 
train-de-trainer-sessies;
Mate van tevredenheid van de 
cursisten.
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Deskundige ondersteuning bieden aan lidstaten bij 
de uitvoering van EASO-opleidingen op zijn  
e-learningplatform en op nationaal niveau.

1e-4e kwartaal Aantal EASO-opleidingsmodules 
vertaald door de lidstaten in de 
nationale talen van de EU en 
geïmplementeerd door EASO op zijn 
e-learningplatform;
Aantal nationale opleidingssessies 
beheerd door EASO op zijn 
e-learningplatform.

Maximaal zes modules actualiseren. 1e-4e kwartaal Aantal modules die werden 
geactualiseerd en geïmplementeerd op 
zijn e-learningopleidingsplatform;
Termijn waarbinnen de updates van de 
modules voltooid zijn.

Maximaal twee opleidingsmodules ontwikkelen. 1e-4e kwartaal Aantal geïnitieerde opleidingsmodules;
Aantal modules ontwikkeld en geüpload 
op het opleidingsplatform;
Termijn waarbinnen de modules 
worden ontwikkeld.

Een jaarlijks didactisch seminar organiseren. 4e kwartaal Aantal opleiders dat het didactische 
seminar bijwonen;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers. 

Maximaal twee bijeenkomsten van de nationale 
contactpunten (NCp) van de EASO-opleidingen 
organiseren. 

2e kwartaal,  
4e kwartaal

Aantal deelnemers aan de 
NCp-bijeenkomst;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Eén jaarlijkse bijeenkomst van de referentiegroep 
organiseren. 

4e kwartaal Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomst.

Maximaal twee EASO-opleidingshandboeken 
ontwikkelen.

1e-4e kwartaal Aantal EASO-opleidingshandboeken die 
werden ontwikkeld;
gebruik van de handboeken.

Het huidige verzamelingssysteem voor opleidings-
gegevens (training cockpit) analyseren en 
een rapportagesysteem ontwikkelen voor het 
gebruik van EASO-opleiding op Europees en 
nationaal niveau, als onderdeel van het algemene 
EASO-documentatiesysteem. 

2e kwartaal gebruik van gegevens voor het 
rapportagesysteem;
gebruik van de resultaten van de 
analyse van de huidige opleidingen.

Begroting 3202 Opleiding 
Human resource Centrum voor opleiding, kwaliteit en expertise 

3.2. Kwaliteitsondersteuning
EASO-kwaliteitsondersteuning

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal procedures in kaart brengen, identificeren, delen en bijdragen tot de vaststelling 
van beste praktijken.
EASO zal lidstaten helpen de kwaliteit van hun asielprocessen te verbeteren door op basis 
van een analyse van hun behoeften praktische hulpmiddelen te ontwikkelen en te delen.
EASO zal alle relevante informatiebronnen tijdens dit proces in acht nemen en waar nodig 
overleggen met competente belanghebbenden.

Nieuw in 2014 EASO zal zijn kwaliteitsinstrumenten en -materialen (bv. handleidingen, modellen, checklists) 
ontwikkelen om de tenuitvoerlegging van het herziene EU-asielpakket door de lidstaten te 
ondersteunen in nauwe samenwerking met de Europese Commissie.
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Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Maximaal drie themabijeenkomsten over kwaliteits-
processen of aspecten van het CEAS organiseren.

1e-4e kwartaal Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

praktische instrumenten identificeren en delen, met 
inbegrip van controlesystemen, ter verbetering van 
de kwaliteit van het besluitvormingsproces van de 
lidstaten aangaande asielzaken en andere aspecten 
van het CEAS.

De lijst van kwaliteitsprojecten en -initiatieven 
actualiseren.

1e-4e kwartaal Aantal geïdentificeerde 
kwaliteitsinstrumenten en  
-mechanismen;
Lijst van kwaliteitsprojecten en  
-initiatieven bijgewerkt.

Maximaal zes EASO-workshops voor deskundigen 
organiseren over concrete samenwerking om 
de ontwikkeling van de kwaliteitsgerelateerde 
instrumenten te ondersteunen om de lidstaten te 
helpen bij de tenuitvoerlegging van het CEAS.

Maximaal twee instrumenten voor 
kwaliteitsprocessen publiceren.

1e-4e kwartaal Aantal workshops voor deskundigen;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
Aantal praktische instrumenten die 
worden ontwikkeld en gepubliceerd;
gebruik van de instrumenten voor 
kwaliteitsprocessen. 

Begroting 3203 kwaliteitsprocessen
Human resource Centrum voor opleiding, kwaliteit en expertise 

3.3. Informatie over landen van herkomst 
Informatie over landen van herkomst (COI — Country of origin information)

EASO-
doelstelling(en)

EASO richt zich op de ontwikkeling van een algemeen COI-systeem in de hele EU door het 
verhogen en harmoniseren van normen aan de hand van een netwerkconcept samen met de 
lidstaten en de Europese Commissie.
EASO zal waar mogelijk in zijn COI-werk gebruikmaken van de expertise van bevoegde 
internationale organisaties, zoals de UNHCr, de academische wereld en deskundigen van 
maatschappelijke organisaties.

Nieuw in 2014 EASO zal de COI-capaciteit van de EU verder ontwikkelen, rekening houdend met factoren 
als haalbaarheid, effectiviteit en harmonisatie. EASO zal specifieke COI-netwerken opzetten 
en coördineren, met deskundigen van de lidstaten, over landen van herkomst die van belang 
zijn voor de EU. De COI-netwerken zullen de bestaande COI-producten in kaart brengen 
en kunnen COI-materialen (bv. verslagen, factsheets) samenstellen in overeenstemming 
met zijn COI-methodiek. De resultaten van de netwerken zullen op het COI-portaal in het 
algemene EASO-documentatiesysteem worden geplaatst.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Verdere ontwikkeling van het COI-portaal door 
nationale en internationale COI-databanken te 
koppelen en door een thesaurus en een vraagbaak 
beschikbaar te stellen.

1e-4e kwartaal Aantal via het portaal gekoppelde 
documenten;
Aantal databanken gekoppeld aan het 
portaal;
Aantal gebruikers.

Alle momenteel beschikbare COI-onderzoeken in 
kaart brengen en de hiaten identificeren die moeten 
worden gevuld.

1e-4e kwartaal Aantal en soort COI-producten die op 
het niveau van de lidstaten in kaart 
gebracht zijn.
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Maximaal vijf gespecialiseerde EASO-netwerken 
aangaande concrete samenwerking oprichten over 
bepaalde landen van herkomst en startbijeen-
komsten voor elk van hen organiseren.

1e-4e kwartaal Aantal tot stand gebrachte 
netwerken;
Aantal deelnemers in de netwerken;
Aantal inaugurele bijeenkomsten.

Het werk van de in 2013 opgerichte COI-netwerken 
evalueren.

4e kwartaal Aantal evaluaties;
gebruik van de resultaten van de 
evaluaties. 

Maximaal vijf COI-producten via deze netwerken 
ontwikkelen op basis van de COI-rapportagemethod-
iek van EASO.

1e-4e kwartaal Aantal en soort via de netwerken 
ontwikkelde COI-producten;
gebruik van de producten.

De COI-methodiek van EASO herzien en verbeteren. 2e-3e kwartaal COI-methodiek herzien;
gebruik van de resultaten van de 
herziening;
gebruik van de COI-methodiek van 
EASO;

Maximaal vier EASO-bijeenkomsten aangaande 
concrete samenwerking organiseren over specifieke 
onderwerpen die van belang zijn voor de netwerken.

1e-4e kwartaal Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Maximaal twee strategische COI-netwerkbijeenkom-
sten organiseren.

2e kwartaal,  
4e kwartaal

Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Maximaal twee nationale netwerkbijeenkomsten 
en trainingssessies voor COI-portaalbeheerders 
organiseren.

2e kwartaal, 
4e kwartaal

Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Maximaal twee EASO COI-verslagen of andere COI-
gerelateerde producten produceren.

2e kwartaal, 4e 
kwartaal

Aantal en soort COI-verslagen;
gebruik van COI-verslagen.

Begroting 3204 Country of origin information
Human resource Centre for Information, Documentation and Analysis 

3.4. Concrete samenwerking EASO
Concrete samenwerking

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal activiteiten voor concrete samenwerking organiseren voor de lidstaten, de 
Europese Commissie en andere belanghebbenden, met onder meer conferenties, 
workshops, bijeenkomsten van deskundigen en gespecialiseerde netwerken, met het doel 
om verschillende asielaspecten die van belang zijn voor de hele EU te bespreken en actie 
te ondernemen (bv. het asielbeleid, de interpretatie van de Europese asielwetgeving, de 
situatie in de landen van herkomst, beste praktijken, stromingen in noodsituaties enz.)

Nieuw in 2014 Alle EASO landspecifieke, juridische en thematische workshops, bijeenkomsten van des-
kundigen, conferenties en netwerken zullen onder de noemer van concrete samenwerking 
worden gegroepeerd en zullen worden afgestemd op het herziene EU-asielpakket in nauwe 
samenwerking met de Europese Commissie. EASO’s concrete samenwerking is een concept 
en een methodologie die ontwikkeld werd met de steun van een werkgroep in de eerste 
twee jaar van het bestaan van EASO. Deze activiteiten volgen dezelfde methodiek en zijn 
bedoeld om resultaten te boeken die kunnen worden opgevolgd en gecontroleerd binnen 
de bredere context van het werk van EASO. 
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Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
28 activiteiten voor concrete samenwerking 
organiseren (1).

1e-4e kwartaal Aantal activiteiten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van elke 
activiteit. 

(1) Details over de afzonderlijke activiteiten van EASO voor concrete 
samenwerking en hun budget en toewijzing van personele middelen 
worden in de verschillende hoofdstukken van het werkprogramma 
gegeven.

3.5. Specifieke programma’s
EASO zal aan specifieke programma’s deelnemen 
en gerichte activiteiten ontwikkelen, teneinde bij 

te dragen aan de tenuitvoerlegging van specifieke 
gebieden van het CEAS in overeenstemming met 
het herziene asielpakket, zoals samenwerking met 
rechtbanken en gerechtshoven, niet-begeleide 
minderjarigen en mensenhandel.

3.5.1. Samenwerking met leden van rechtbanken en gerechtshoven

EASO’s samenwerking met rechtbanken en gerechtshoven

EASO-
doelstelling(en)

Ten behoeve van een volledige en coherente tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS) verleent EASO steun aan de rechtbanken en gerechtshoven 
van de lidstaten via de gemeenschappelijke voorbereiding van professionele ontwikkelings-
materialen, het stimuleren van de dialoog tussen Europese en nationale rechtbanken en 
gerechtshoven, en de organisatie van geavanceerde workshops voor de leden van Europese 
en nationale rechtbanken en gerechtshoven.
De activiteiten van EASO worden ontwikkeld met oog voor de onafhankelijkheid 
van  rechtbanken en gerechtshoven, houden rekening met de Europese en nationale 
jurisprudentie en richten zich op de rechtsinstrumenten van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel (CEAS). De activiteiten zullen in samenwerking met de Europese Commissie ten 
uitvoer worden gelegd.

Nieuw in 2014 EASO zal in 2014 zijn samenwerking met de Europese en nationale rechtbanken en 
gerechtshoven consolideren. Het zal samen met de Europese en nationale rechtbanken 
en gerechtshoven een conferentie houden om zijn activiteiten te starten en zijn eerste 
professionele ontwikkelingsmaterialen te publiceren. Het zal de dialoog en samenwerking met 
Europese en nationale rechtbanken en gerechtshoven blijven bevorderen.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Aanneming van het EASO-ontwerpdocument 
over het verlenen van ondersteuning aan de 
rechtbanken en gerechtshoven van de lidstaten.

1e kwartaal Ontwerpdocument wordt aangenomen;
Aantal rechtbanken en gerechtshoven die 
bij het proces betrokken zijn.

Een EASO-conferentie over concrete 
samenwerking organiseren voor leden van 
rechtbanken en gerechtshoven.

2e kwartaal,  
3e kwartaal

georganiseerde conferenties;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
conferentie.

Een jaarlijkse bijeenkomst en een geavanceerde 
workshop over EASO’s concrete samenwerking 
organiseren voor leden van rechtbanken en 
gerechtshoven.

4e kwartaal Aantal bijeenkomsten en workshops;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
Aantal rechtbanken en gerechtshoven die 
bij de activiteiten van EASO betrokken zijn;
gebruik van de resultaten van de jaarlijkse 
bijeenkomst en van de geavanceerde 
workshop.
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Maximaal drie bijeenkomsten van deskundigen 
op het gebied van EASO’s concrete samenwerking 
organiseren over de ontwikkeling van de onder-
steuning van EASO aan leden van rechtbanken en 
gerechtshoven.

1e-4e kwartaal Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Maximaal twee ondersteuningsinstrumenten 
voor leden van rechtbanken en gerechtshoven 
ontwikkelen en verspreiden. 

1e-4e kwartaal Aantal ondersteuningsinstrumenten die 
worden ontwikkeld en verspreid;
Aantal publicaties;
gebruik van de 
ondersteuningsinstrumenten;

Begroting 3202 Opleiding
Human resource Centrum voor opleiding, kwaliteit en expertise

3.5.2. EASO-activiteiten in het actieplan voor niet-begeleide minderjarigen

EASO-activiteiten in het actieplan voor niet-begeleide minderjarigen

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal ondersteuning bieden en concrete samenwerking tussen de lidstaten bevorderen 
met betrekking tot kwesties inzake niet-begeleide minderjarigen in het kader van het 
actieplan van de Europese Commissie voor niet-begeleide minderjarigen (2010-2014). EASO 
houdt daarbij rekening met de algemene activiteiten voor de bescherming van het kind en 
de bescherming van de rechten van het kind die onder meer door de Europese Commissie 
en het FrA worden ontwikkeld. EASO zal zich richten op het identificeren en ontwikkelen 
van criteria voor beste praktijken inzake niet-begeleide minderjarigen als onderdeel van de 
tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS). 

Nieuw in 2014 EASO zal in 2014 reeds aangesneden thematische kwesties consolideren en lidstaten onders-
teunen bij andere belangrijke punten aangegeven in het actieplan. EASO wil voortbouwen 
op de concrete samenwerking en werken met relevante groepen deskundigen, in aanvulling 
op de samenwerking met EU-instellingen, met name de Europese Commissie en andere 
EU-agentschappen en -organen, zoals Cepol, het FrA, Frontex en de Europese politiedienst 
(Europol). 

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Een jaarlijkse EASO-conferentie organiseren 
aangaande concrete samenwerking betreffende 
niet-begeleide minderjarigen.

4e kwartaal Aantal en soort deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
conferentie.

Maximaal vier bijeenkomsten van deskundigen 
op het gebied van EASO’s concrete samenwerking 
organiseren betreffende niet-begeleide minder-
jarigen.

1e-4e kwartaal Aantal bijeenkomsten;
Aantal en soort deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Een document over het opsporen van familie 
ontwikkelen en publiceren.

1e-4e kwartaal Document over het opsporen van 
familie ontwikkeld en gepubliceerd;
gebruik van het document over het 
opsporen van familie.

Het handboek voor leeftijdsbeoordeling evalueren 
en actualiseren.

1e-2e kwartaal Handboek voor leeftijdsbeoordeling 
geëvalueerd en geactualiseerd;
gebruik van de resultaten van de 
evaluatie.

Begroting 3203 kwaliteitsprocessen 
Human resource Centrum voor opleiding, kwaliteit en expertise 
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3.5.3. Mensenhandel

EASO-activiteiten voor de uitroeiing van mensenhandel

EASO-
doelstelling(en)

EASO richt zich op de ondersteuning van de EU-strategie voor de uitroeiing van 
mensenhandel (2012-2016) en de coherente tenuitvoerlegging daarvan.

Nieuw in 2014 EASO zal aspecten van mensenhandel die verband houden met asielprocessen in alle EASO-
activiteiten integreren en de samenhang van het beleid ondersteunen. 

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Deelnemen aan JBZ-coördinatieactiviteiten en 
andere samenwerkingsactiviteiten ter voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel.

1e-4e kwartaal Aantal bijgewoonde gezamenlijke 
bijeenkomsten;
Aantal gezamenlijke activiteiten;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Eén bijeenkomst van deskundigen op het gebied van 
EASO’s concrete samenwerking organiseren met 
vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese 
Commissie over mensenhandel.

1e kwartaal Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Begroting 3203 kwaliteitsprocessen
Human resource Centrum voor opleiding, kwaliteit en expertise

3.6. Opvang
Opvangsystemen en -voorwaarden

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal beginnen zijn interne capaciteit inzake opvangsystemen en  
-voorwaarden in lidstaten op te bouwen en zal zijn rol bepalen, rekening 
houdend met de op dit domein beschikbare expertise en, onder andere, 
studies die door het Europees migratienetwerk (EMN) over dit onderwerp 
uitgevoerd werden. 

Nieuw in 2014 Ontwikkeling van een EASO-strategie inzake zijn ondersteunende rol 
betreffende de opvangsystemen en -voorwaarden van lidstaten in 
overeenstemming met het herziene asielpakket.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Een EASO-strategie inzake opvangsystemen 
ontwikkelen.

4e kwartaal Strategie inzake de rol van EASO in 
opvangsystemen ontwikkeld.

Eén bijeenkomst van deskundigen op het gebied van 
EASO’s concrete samenwerking organiseren over 
opvangsystemen en  
-voorwaarden.

2e kwartaal Bijeenkomst georganiseerd;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomst.

Begroting 3301 Horizontale ondersteuning voor lidstaten die 
onder grote druk staan

Human resource Centrum voor operationele ondersteuning
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3.7. EASO-lijst van beschikbare talen
EASO-lijst van beschikbare talen

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal lidstaten ondersteuning bieden om gemakkelijk toegang te krijgen tot alle 
beschikbare talen in de andere lidstaten via de lijst van beschikbare talen.

Nieuw in 2014 Evaluatie en actualisering van de lijst van beschikbare talen.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
De lijst van beschikbare talen evalueren en 
actualiseren.

1e-4e kwartaal Aantal evaluaties en actualiseringen;
gebruik van de resultaten van de 
evaluatie;
gebruik van de lijst van beschikbare 
talen door lidstaten.

Begroting 3301 Horizontale ondersteuning voor lidstaten die 
onder grote druk staan 

Human resource Centrum voor operationele ondersteuning
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4. Speciale ondersteuning

EASO’s systeem voor vroegtijdige waarschuwing 
en paraatheid kan aangeven dat lidstaten van 
de Europese Unie behoefte hebben aan speciale 
ondersteuning voor hun asielstelsels. Dat kan 
ertoe leiden dat lidstaten beter voorbereid zijn en 
beschikken over een asielproces van betere kwaliteit 
in het kader van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel (CEAS). In heel 2014 zal EASO bijzondere 
hulp aan Italië bieden in overeenstemming 
met het specifieke ondersteuningsplan van 
EASO voor die lidstaat. Bovendien kunnen zijn 

bijzondere ondersteuningsacties andere acties 
aanvullen die worden ondernomen in het kader 
van het mechanisme van artikel 33 van de 
Dublin III-verordening.

Speciale ondersteuning bestaat uit:

— ondersteuning op maat;

— capaciteitsopbouw; 

— overname.

4.1. Specifieke ondersteuning en capaciteitsopbouw
Steun aan lidstaten met speciale behoeften

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal maatregelen ontwikkelen ter ondersteuning van de asielstelsels van lidstaten die 
speciale behoeften hebben met betrekking tot hun asiel- en opvangsystemen.
EASO zal een EASO-kader ontwikkelen voor steun aan de asiel- en opvangsystemen van 
lidstaten.

Nieuw in 2014 Bieden van capaciteitsopbouwactiviteiten voor de versterking van kritische gebieden in de 
betrokken lidstaten, met het oog op de tenuitvoerlegging van het herziene asielpakket van 
het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS).

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Bieden van ondersteuningsplannen op maat aan 
lidstaten met specifieke behoeften ten behoeve van 
het beheer van hun asielstelsels.

1e-4e kwartaal Aantal speciale 
ondersteuningsplannen die ten 
uitvoer zijn gelegd;
Termijn waarbinnen EASO speciale 
ondersteuning kan bieden;
Mate van tevredenheid van 
lidstaten met de speciale 
ondersteuningsmaatregelen.

Een EASO-kader ontwikkelen voor steun aan de asiel- 
en opvangsystemen van lidstaten.

4e kwartaal EASO-kader voor ondersteuning 
ontwikkeld.

Begroting 3302 Ondersteuning in noodsituaties
Human resource Centrum voor operationele ondersteuning
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4.2. Overname
Ondersteuning van overnameprojecten op Europees en nationaal niveau

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal de uitwisseling van informatie en beste praktijken over intracommunautaire 
overnameprojecten bevorderen en coördineren.

Nieuw in 2014 De ontwikkeling van speciale methoden en instrumenten voor de tenuitvoerlegging van 
intracommunautaire overnameprojecten, overeenkomstig de conclusies van de raad 
inzake een gemeenschappelijk kader voor echte en concrete solidariteit met lidstaten 
waarvan de asielsystemen onder grote druk staan, onder meer als gevolg van gemengde 
migratiestromen, en de mededeling van de Europese Commissie inzake versterkte 
solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (COM(2011) 835 definitief).

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Ontwikkeling van methoden en instrumenten 
voor overname op basis van de ervaringen met 
het EU-proefproject voor overname binnen de EU 
vanuit Malta (Eurema) en verschillende bilaterale 
overnamemaatregelen.

1e-4e kwartaal Aantal ontwikkelde methoden en 
instrumenten;
gebruik van de methoden en 
instrumenten.

Deelnemen aan het jaarlijkse overnameforum, onder 
meer door het verstrekken van gegevens. 

3e kwartaal Aantal en soort verstrekte gegevens;
gebruik van de verstrekte gegevens.

Ondersteunen van mogelijke overnamemaatregelen 
overeengekomen op EU-niveau.

1e-4e kwartaal Aantal en soort voorziene 
maatregelen.

Maximaal twee bijeenkomsten van deskundigen 
op het gebied van EASO’s concrete samenwerking 
organiseren met vertegenwoordigers van de lid-
staten, de Europese Commissie, de UNHCr en de 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

2e kwartaal, 
4e kwartaal

Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Begroting 3205 Overname, hervestiging en externe dimensie
Human resource Centrum voor operationele ondersteuning
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5. Ondersteuning in noodsituaties

Volgens de EASO-oprichtingsverordening staat 
EASO klaar om de lidstaten in noodsituaties te 
ondersteunen. Lidstaten die onder grote druk staan, 
kunnen EASO om ondersteuning in noodsituaties 
verzoeken.

Op basis van het actieplan voor migratie en asiel voor 
griekenland zet EASO zijn activiteiten daar voort in 
het kader van fase II van zijn operationele plan.

EASO benut zijn mandaat volledig om andere 
lidstaten die onder grote druk staan te ondersteunen 
en daarbij samen te werken met organisaties 
als Frontex. De ondersteuningsacties van EASO 
in noodsituaties zullen, indien relevant, andere 
acties aanvullen die worden ondernomen in het 
kader van het mechanisme van artikel 33 van de 
Dublin III-verordening.

5.1. Asielinterventiepool
Asielinterventiepool van EASO 

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal een geactualiseerde pool van deskundigen aanhouden om over een doeltreffende 
asielinterventiepool (AIp) te beschikken, de communicatielijnen met de nationale contact-
punten (NCp’s) van de AIp openhouden voor alle aangelegenheden met betrekking tot de 
asielondersteuningsteams en bijstand verlenen in alle kwesties inzake de voorwaarden 
voor de inzet van die teams.

Nieuw in 2014 EASO zal in 2014 bovendien de beste praktijken en instrumenten onderzoeken, zowel in de 
EU als internationaal, voor het inzetten van deskundigen. 

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Maximaal twee jaarlijkse bijeenkomsten met de 
nationale contactpunten van de AIp in de lidstaten 
organiseren.

2e kwartaal Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
jaarlijkse bijeenkomst.

Begroting 3301 Horizontale ondersteuning voor lidstaten die 
onder grote druk staan

Human resource Centrum voor operationele ondersteuning

5.2. Griekenland
EASO-ondersteuning aan Griekenland

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal aan griekenland noodhulp verlenen naar aanleiding van diens verzoek. Alle 
ondersteuningsactiviteiten zijn vastgelegd in het operationele plan van EASO voor 
griekenland, fase II (Op II), dat betrekking heeft op de periode van 1 april 2013 tot en met 
31 december 2014. EASO zal in 2013-2014 ruim 70 deskundigen die door de lidstaten zijn 
voorgedragen, aansturen en in griekenland inzetten in 55 asielondersteuningsteams.

Nieuw in 2014 Er kunnen eventuele wijzigingen van het Op II worden verwacht op verzoek van griekenland.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Inschakeling van asielondersteuningsteams en 
andere ondersteuningsmaatregelen in griekenland 
overeenkomstig het Op II.

1e-4e kwartaal Aantal asielondersteuningsteams;
Aantal andere 
ondersteuningsmaatregelen;
Mate van tevredenheid 
van griekenland met de 
noodhulpactiviteiten.

Begroting 3302 Ondersteuning in noodsituaties
Human resource Centrum voor operationele ondersteuning
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5.3. Paraatheid in noodsituaties
Steun aan lidstaten waarvan de asielsystemen onder grote druk staan

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal uitgebreide operationele procedures en methoden voor noodhulp ontwikkelen als 
aanvulling op de procedures en methoden die zijn vastgesteld voor de toepassing van het 
mechanisme van artikel 33 van de Dublin III-verordening. 

Nieuw in 2014 De ontwikkeling van een blauwdruk voor noodsteun door het EASO aan lidstaten die 
onder grote druk staan, in overeenstemming met het herziene asielpakket. Er zal speciale 
nadruk worden gelegd op de effectieve toegang tot de asielprocedures van personen die 
internationale bescherming nodig hebben.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan operationele samenwerking met Frontex en andere 
belanghebbenden om ondersteuningsmaatregelen op één lijn te brengen.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Testprocedures voor samenwerking in noodsituaties. 1e-4e kwartaal Aantal geteste procedures;

gebruik van de resultaten van de 
testen.

Maximaal twee workshops over EASO’s concrete 
samenwerking organiseren met vertegenwoordigers 
van de lidstaten, de Europese Commissie en andere 
externe deskundigen om procedures te ontwikkelen 
en te testen en om een blauwdruk voor noodhulp te 
ontwikkelen. 

2e kwartaal, 
4e kwartaal

Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
Aantal ontwikkelde en geteste 
procedures.

Begroting 3302 Ondersteuning in noodsituaties
Human resource Centrum voor operationele ondersteuning
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6. Ondersteuning door middel van informatie 
en analyse

Beschikken over accurate en tijdige informatie 
over de huidige en potentiële migratiestromen van 
asielzoekers naar en binnen de EU, alsmede over 
betrouwbare informatie over hoe nationale systemen 
daarmee omgaan, is essentieel om de algehele 
asielsituatie in de EU te begrijpen, zodat lidstaten zo 
goed mogelijk voorbereid zijn en EASO waar nodig 
effectieve ondersteuning  kan bieden.

EASO zal in 2014 verder werken aan het documentatie-
systeem over de asielstelsels en -organisaties in 
de lidstaten, alsook over de nationale en Europese 
feitelijke, juridische en jurisprudentiële ontwikkelingen. 
EASO zal binnen dat documentatiesysteem de 
eerste stappen zetten voor de oprichting van 
een jurisprudentiedatabase over de Europese 
jurisprudentie en die van de lidstaten met betrekking 
tot de bepalingen van het asiel-acquis van de Unie.

EASO zal ook een functionerend systeem voor 
gegevensverzameling en -analyse ontwikkelen via 

interactie met de groep die statistieken verstrekt 
(group for the provision of Statistics, gpS) en zal 
daarbij gebruikmaken van het netwerk om feedback 
en suggesties voor verbetering te verzamelen.

De nieuwe Dublin III-verordening voorziet in extra 
bevoegdheden voor EASO. Die nieuwe taken vereisen 
een aanzienlijke toename van de middelen die 
EASO toewijst om de doelstellingen op dat gebied 
te bereiken. Artikel 33 van de nieuwe Dublin-
verordening vraagt EASO om een belangrijke rol te 
spelen in de totstandbrenging van een „mechanisme 
voor vroegtijdige waarschuwing, paraatheid en 
crisisbeheersing” op asielgebied.

Bovendien zal het jaarverslag van EASO over de 
asielsituatie in de EU een overzicht bieden van 
de algemene asielsituatie en de werking van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS).

6.1. EASO-documentatiesysteem
EASO-documentatiesysteem

EASO-
doelstelling(en)

EASO wil een documentatiesysteem opzetten over de organisatie van de asielstelsels van 
de lidstaten, alsook over de nationale en Europese feitelijke, juridische en jurisprudentiële 
ontwikkelingen in overeenstemming met het herziene asielpakket.
EASO zal binnen dat algemene documentatiesysteem de eerste stappen zetten voor de 
oprichting van een jurisprudentiedatabase over de Europese jurisprudentie en die van de 
lidstaten met betrekking tot de bepalingen van het asiel-acquis van de Unie.

Nieuw in 2014 EASO zal dit systeem verder ontwikkelen door onder meer de eerste stappen te zetten voor 
de oprichting van een jurisprudentiedatabase.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
regelmatig gegevens van lidstaten over hun 
asielstelsels verzamelen.

1e-4e kwartaal Aantal lidstaten die de gevraagde 
gegevens verstrekken;
Termijn waarbinnen de gegevens 
worden verstrekt.

Stappen zetten voor de oprichting van een 
jurisprudentiedatabase over de Europese 
jurisprudentie en die van de lidstaten met betrekking 
tot het asiel-acquis van de Unie.

relevante Europese en nationale jurisprudentie 
selecteren en verspreiden. 

1e-4e kwartaal Bereikte mijlpalen in de oprichting 
van een jurisprudentiedatabase;
Aantal geselecteerde en verspreide 
nationale en/of EU-besluiten;
gebruik van de 
jurisprudentiedatabase.

Begroting 3103 Vroegtijdige waarschuwing en gegevensanalyse
Human resource Centrum voor informatie, documentatie en analyse
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6.2. Jaarverslag over de asielsituatie in de EU
Jaarverslag over de asielsituatie in de EU

EASO-
doelstelling(en)

EASO wil jaarlijks een uitgebreid overzicht van de asielsituatie in de EU bieden aan nationale 
en Europese beleidsmakers en belanghebbenden. Het verslag wordt opgesteld in coördinatie 
met het jaarverslag van de Europese Commissie over immigratie en asiel.

Nieuw in 2014 Het jaarverslag inzake de asielsituatie omvat een evaluatie van de belangrijkste analysen van 
het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid, van de werking van het CEAS en 
van juridische en beleidsontwikkelingen. Dat gebeurt op basis van gegevens en informatie 
verkregen van het EASO-netwerk, in het bijzonder van Dg Binnenlandse Zaken, Eurostat, 
lidstaten, de UNHCr, Frontex en andere internationale organisaties en ngo’s. 

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Het jaarverslag over de asielsituatie in de EU 
ontwerpen, goedkeuren en publiceren.

2e kwartaal Jaarverslag goedgekeurd en 
gepubliceerd;
Aantal belanghebbenden die een 
inbreng leveren aan het jaarverslag;
gebruik van het jaarverslag.

Begroting 3102 Jaarverslag inzake asielsituatie
Human resource Centrum voor informatie, documentatie en analyse

6.3. Systeem voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid
Systeem voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid

EASO-
doelstelling(en)

EASO wil de lidstaten, de Europese Commissie, de raad van de Europese Unie en het Europees 
parlement voorzien van accurate en tijdige informatie en analysen over de stromen van 
asielzoekers naar en binnen de EU en over het vermogen van de lidstaten om daarop te 
reageren.
Daarom zal EASO samenwerken met Dg Binnenlandse Zaken, Eurostat, Frontex en andere 
institutionele partners en belanghebbenden.
Het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid van het EASO zal worden opgeno-
men in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing, paraatheid en crisisbeheersing, zoals 
voorzien in artikel 33 van de herziene Dublin III-verordening.

Nieuw in 2014 Het regelmatig verzamelen en analyseren van gegevens om te kunnen waarschuwen in geval 
van nieuwe of gewijzigde migratiestromen en het vermogen van de lidstaten om daarmee 
om te gaan via gegevensverzameling en -analyse op grond van een reeks kwantitatieve en 
kwalitatieve indicatoren. Het opstellen van driemaandelijkse en maandelijkse verslagen over de 
algemene asielsituatie in de EU en specifieke rapporten over belangrijke onderwerpen.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
regelmatig gegevens verzamelen van lidstaten 
binnen het algemene documentatiesysteem van 
EASO.

1e-4e kwartaal Aantal lidstaten die de gevraagde 
gegevens verstrekken;
Termijn waarbinnen de gegevens worden 
verstrekt.

periodieke (maandelijkse en driemaandelijkse) 
verslagen opstellen.

1e-4e kwartaal Aantal verslagen;
Termijn waarbinnen de verslagen worden 
opgesteld;
gebruik van de verslagen.

Specifieke rapporten opstellen. 1e-4e kwartaal Aantal verslagen;
gebruik van de verslagen.

Twee gpS-bijeenkomsten organiseren. 2e kwartaal,  
4e kwartaal

Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomst.
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Coördinatie met andere belangrijke belanghebben-
den bij activiteiten die verband houden met het sys-
teem voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid 
(EpS).

1e-4e kwartaal Aantal activiteiten ontwikkeld met andere 
belangrijke belanghebbenden;
Aantal en soort belanghebbenden die 
betrokken zijn.

Begroting 3103 Vroegtijdige waarschuwing en gegevensanalyse
Human resource Centrum voor informatie, documentatie en analyse
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7. Ondersteuning aan derde landen

EASO zal zich in 2014 in een positie bevinden om 
gerichte activiteiten te ontplooien ten behoeve van 
de externe dimensie van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS). De activiteiten die 
vallen onder de noemer van ondersteuning aan 
derde landen, zijn van technische aard en moeten 

de operationele samenwerking tussen lidstaten en 
derde landen vergemakkelijken in het kader van 
het EU-beleid inzake externe betrekkingen. Die 
initiatieven worden in overleg met de Europese 
Commissie ontwikkeld. 

7.1. Hervestiging
EASO-hervestigingsactiviteiten

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal een coördinerende rol uitoefenen bij de uitwisseling van informatie en andere 
acties inzake hervestiging die door de lidstaten in samenwerking met de UNHCr en de IOM 
genomen worden.
EASO wil de rol van de EU op dit gebied versterken om te voldoen aan de behoeften aan 
internationale bescherming van vluchtelingen in derde landen en om solidariteit met hun 
gastlanden te tonen.

Nieuw in 2014 EASO zal methoden en instrumenten ontwikkelen om het vermogen van lidstaten te 
versterken om vluchtelingen te hervestigen.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Verdere ontwikkeling van methoden en instrumenten 
voor de versterking van het vermogen van lidstaten 
om vluchtelingen te hervestigen en om bij te dragen 
aan de voortdurende evaluatie en verdere ontwikke-
ling van het gemeenschappelijke EU-programma voor 
hervestiging.

1e-4e kwartaal Aantal ontwikkelde methoden en 
instrumenten;
gebruik van de methoden en 
instrumenten.

Een bijeenkomst van deskundigen op het gebied van 
EASO’s concrete samenwerking organiseren met de 
deelname van de lidstaten, de Europese Commissie, 
de UNHCr, de IOM en andere relevante partners.

3e kwartaal Jaarlijkse bijeenkomst van 
deskundigen georganiseerd;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomst.

Begroting 3205 Overname, hervestiging en externe dimensie
Human resource Centrum voor operationele ondersteuning
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7.2. Externe dimensie
EASO-activiteiten inzake de externe dimensie

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal ernaar streven de externe dimensie van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel (CEAS) te ondersteunen in overleg met de Europese Commissie en binnen het 
kader van het EU-beleid inzake externe betrekkingen.

Nieuw in 2014 EASO zal een ontwerp maken van zijn strategie inzake de externe dimensie en zal deze 
verwerken in het meerjarig werkprogramma 2014-2016.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Een workshop op het gebied van EASO’s concrete 
samenwerking organiseren over aspecten die 
betrekking hebben op de EASO-strategie inzake de 
externe dimensie.

1e kwartaal workshop georganiseerd;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
workshop.

Beginnen met de tenuitvoerlegging van de EASO-
strategie inzake de externe dimensie als onderdeel 
van het meerjarig werkprogramma 2014-2016.

1e kwartaal Aantal activiteiten die worden 
uitgevoerd in het kader van de 
strategie inzake de externe dimensie.

De capaciteitsopbouw in de asiel- en opvangsystemen 
van naburige derde landen ondersteunen, in het 
bijzonder hun vermogen om effectieve bescherming 
te bieden.

1e-4e kwartaal Aantal derde landen die betrokken 
zijn;
Aantal en soort getroffen 
ondersteuningsmaatregelen.

Buurlanden van de EU ondersteunen om te voldoen 
aan de behoeften aan internationale bescherming van 
vluchtelingen in derde landen en om solidariteit met 
hun gastlanden te tonen.

2e-4e kwartaal Aantal betrokken derde landen;
Aantal en soort getroffen 
ondersteuningsmaatregelen.

De tenuitvoerlegging van regionale beschermings-
programma’s en andere acties die relevant zijn voor 
duurzame oplossingen in derde landen ondersteunen.

3e-4e kwartaal Aantal betrokken regionale 
beschermingsprogramma’s;
Aantal en soort getroffen 
ondersteuningsmaatregelen.

Begroting 3205 Overname, hervestiging en externe dimensie
Human resource Centrum voor operationele ondersteuning
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8. EASO’s structuur en netwerk

EASO’s omgeving kan als volgt worden weergegeven:

RAAD
VAN

BESTUUR
EUROPESE

COMMISSIE

RAAD VAN
DE EU

EUROPEES
PARLEMENT

EU-
ORGANEN

EUROPESE
DIENST VOOR

EXTERN
OPTREDEN

INTERNATIONALE
ORGANISATIES

CIVIELE
SAMENLEVING

WETENSCHAP

UNHCR

LEDEN
VAN

RECHTBANKEN EN
GERECHTSHOVEN

WAARNEMENDE
LANDEN/

GEASSOCIEERDE
LANDEN

EASO

8.1. Raad van bestuur
De raad van bestuur is het bestuurs- en plannings-
orgaan van EASO. De belangrijkste functies van de 
raad van bestuur zijn vastgelegd in artikel 29 van 
de EASO-verordening en omvatten onder meer de 
benoeming van de directeur en de goedkeuring van 
de werkprogramma’s, de begrotingsrapporten en de 
jaarverslagen van EASO. De raad van bestuur moet 
erop toezien dat de aan EASO toegewezen taken op 
doeltreffende wijze worden vervuld. De raad van 

bestuur van EASO bestaat uit één lid van elke lidstaat 
— met uitzondering van Denemarken, dat wordt 
uitgenodigd om alle bijeenkomsten van de raad 
als waarnemer bij te wonen — twee leden van de 
Europese Commissie en één niet-stemgerechtigd lid 
van de UNHCr. Alle leden worden benoemd op basis 
van hun ervaring, professionele verantwoordelijkheid 
en hoge mate van deskundigheid op asielgebied. 
Denemarken wordt uitgenodigd om alle 
bijeenkomsten van de raad van bestuur en andere 
relevante vergaderingen als waarnemer bij te wonen.
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De raad van bestuur van EASO wordt derhalve 
gevormd door 29 volledige leden, één niet-stemge-
rechtigd lid (UNHCr) en één waarnemersstaat.

De geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitserland) worden uitgenodigd om 
als waarnemers deel te nemen aan de discussies, 
overeenkomstig de in 2013 overeengekomen 
regelingen.

Frontex wordt uitgenodigd om bepaalde discussies 
van de raad van bestuur bij te wonen en hieraan 

bij te dragen, vooral als deze discussies betrekking 
hebben op de asielsituatie in de EU, het systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid of de 
situatie in griekenland. 

EASO is in 2014 van plan drie vergaderingen van de 
raad van bestuur te organiseren met de mogelijkheid 
om waar nodig extra vergaderingen te houden op 
initiatief van de voorzitter of op verzoek van een 
derde van de leden.

De raad van bestuur van EASO

EASO-
doelstelling(en)

EASO wil ervoor zorgen dat de raad van bestuur zijn taken als bestuurs- en planningsorgaan 
van EASO doeltreffend en doelmatig vervult. 

Nieuw in 2014 De geassocieerde landen zullen als waarnemers aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur deelnemen, zoals overeengekomen in de in 2013 gemaakte afspraken.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Drie bijeenkomsten van de raad van bestuur 
organiseren met de mogelijkheid om extra 
vergaderingen te houden op initiatief van de 
voorzitter of op verzoek van een derde van de leden.

2e-4e kwartaal Aantal bijeenkomsten;
Aantal deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomsten.

Begroting 2306 Administratieve uitgaven voor interne en 
externe vergaderingen

Human resource Bureau van de directeur

8.2. Netwerk voor 
samenwerking van EASO

8.2.1. Samenwerking met het Europees 
Parlement, de Raad van de Europese 
Unie en de Europese Commissie

EASO, een onafhankelijk regelgevend agentschap 
van de EU met een eigen bestuursstructuur, 
handelt binnen het beleid en het institutionele 
kader van de EU. In deze context ligt de politieke 
verantwoordelijkheid voor het asielgebied bij de 
Europese commissaris die verantwoordelijk is 
voor binnenlandse zaken. Daarom wordt er bij alle 
EASO-activiteiten nauw samengewerkt met de 
Europese Commissie. De Europese Commissie zal 
in 2014 worden gevraagd haar standpunt te geven 
over specifieke documenten die door de raad van 
bestuur van EASO moeten worden goedgekeurd in 
overeenstemming met de relevante bepalingen van 
de EASO-verordening. In 2014 zullen er regelmatige 
bijeenkomsten op alle niveaus plaatsvinden, alsook 
regelmatige beleidsgerelateerde videoconferenties 
met Dg Binnenlandse Zaken. Bovendien zal EASO in 
2014 met de Europese Commissie samenwerken aan 
de samenstelling van verslagen. EASO en de EMN 
zullen uitgaan van dezelfde gegevens van lidstaten 
bij het samenstellen van verslagen, zoals het EASO-

jaarverslag. EASO zal aanwezig zijn bij vergaderingen 
van EMN NCp, van de stuurgroep en bij andere 
relevante themabijeenkomsten.

EASO stuurt, zoals aangegeven in de EASO-verorde-
ning, zijn jaarlijkse werkprogramma en zijn jaar-
verslag naar het Europees parlement, de raad van 
de Europese Unie en de Europese Commissie. De 
directeur wordt verzocht verslag uit te brengen aan 
de raad van ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken met betrekking tot het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS). Bovendien wordt de 
directeur verzocht het EASO-werkprogramma aan 
het Europees parlement te presenteren, alsmede 
specifieke onderwerpen gerelateerd aan het werk 
van zijn organisatie.

EASO zal in 2014 een ondersteunende rol spelen 
in het meerjarige financiële kader en bij de nieuwe 
regelingen inzake EU-financiering op het gebied van 
asiel en migratie. In dat verband zal EASO informatie 
verstrekken over operationele prioriteiten van de 
EU en over specifieke prioriteiten van lidstaten die 
in aanmerking zouden kunnen komen voor gerichte 
financiering.

EASO zal zijn institutionele rol in het kader van het 
mechanisme vermeld in artikel 33 van de Dublin III-
verordening uitoefenen door actie te ondernemen 
en door de relevante instellingen die betrokken zijn 
bij de verschillende stappen van het mechanisme, te 
informeren. 
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8.2.2. Samenwerking met UNHCR en 
andere internationale organisaties

Bij het vervullen van zijn taken werkt EASO nauw 
samen met de Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor Vluchtelingen (UNHCr) en met andere 
relevante internationale en intergouvernementele 
organisaties.

EASO werkt nauw samen met UNHCr en betrekt deze 
bij zijn activiteiten op al zijn werkterreinen. EASO en 
UNCHr ondertekenden in 2013 een werkregeling. 
In 2014 zal op die basis de samenwerking worden 
versterkt, met name op het gebied van opleidingen, 
kwaliteitsprocessen, niet-begeleide minderjarigen, 
hervestiging, de externe dimensie van het gemeen-
schappelijk Europees asielstelsel (CEAS), speciale 
ondersteuning en ondersteuning in noodsituaties. 
Op alle gebieden zal de gestructureerde samenwer-
king worden voortgezet. De UNHCr neemt deel aan 
de raad van bestuur van EASO als een niet-stemge-
rechtigd lid en zal, indien relevant, worden uitgeno-
digd voor de vergaderingen van de werkgroepen van 
EASO. Bovendien moet worden benadrukt dat het 
permanente verbindingsbureau van de UNHCr in 
Malta zijn activiteiten in 2014 zal voortzetten.

EASO zal in 2014 ook nauw contact onderhouden 
met andere relevante internationale en intergouver-
nementele organisaties die werkzaam zijn op 
asielgebied, zoals de raad van Europa, de gDISC 
(Conferentie van algemeen directeuren van de 
immigratiediensten), de IgC (Intergouvernementele 
consultaties inzake migratie, asiel en vluchtelingen) 
en de IOM (internationale organisatie voor migratie). 
EASO wisselt in 2014 op gezette tijden standpunten 
uit en draagt bij aan het werk van de raad van 
Europa en de IOM. EASO draagt actief bij aan 
haar werk, neemt deel aan haar conferenties en 
workshops, en wordt op basis van een briefwisseling 
met de IgC regelmatig uitgenodigd om te verschijnen 
in diverse werkgroepen van de IgC, terwijl de 
directeur wordt uitgenodigd om de plenaire 
vergadering van de IgC bij te wonen.

8.2.3. Samenwerking met 
EU-agentschappen en 
JBZ-agentschappen

Netwerk van EU-agentschappen

EASO werkt nauw samen met andere EU-agent-
schappen en maakt deel uit van het coördinatie-
netwerk van agentschappen. De activiteiten zullen in 
2014 gericht zijn op de uitwisseling van werkmetho-
den en beste praktijken inzake administratie en alge-
mene zaken, met name op het gebied van prestaties, 
op activiteiten gebaseerde begroting en het omgaan 
met belangenconflicten.

EASO gaat in 2014, in samenwerking met de 
Europese Commissie, verder met de tenuitvoerleg-

ging van de gemeenschappelijke aanpak voor gede-
centraliseerde EU-agentschappen van de EU en zijn 
routekaart.

EASO zal deelnemen aan de relevante activiteiten die 
in 2014 georganiseerd worden in het kader van het 
prestatienetwerk en het Inter-Agency Legal Network 
(IALN), waartoe EASO in 2013 formeel is toegetreden.

Netwerk van JBZ-agentschappen

EASO is ook lid van de onderlinge samenwerking 
tussen agentschappen van Justitie en Binnenlandse 
Zaken (JBZ), samen met Frontex, FrA, Europol, 
Eurojust, Cepol, het Europees Agentschap voor het 
operationeel beheer van grootschalige IT-systemen 
op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(eu-LISA), het Europees waarnemingscentrum voor 
drugs en drugsverslaving (EMCDDA), het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIgE) en het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

EASO zal in 2014 het voorzitterschap van het 
netwerk overnemen en een vergadering van 
de JBZ-agentschappen organiseren. Bovendien 
vinden er maximaal vier vergaderingen van de JBZ-
contactgroep en verwante evenementen plaats. Het 
netwerk zal zich in 2014 richten op de uitwisseling 
van informatie met betrekking tot JBZ-specifieke 
onderwerpen voor de gemeenschappelijke aanpak 
voor gedecentraliseerde EU-agentschappen 
en voor het verkennen van de mogelijkheden 
voor coördinerende acties in het kader van de 
meerjarenprogramma’s van Justitie en Binnenlandse 
Zaken (JBZ).

Frontex

Op basis van de werkovereenkomst die in september 
2012 door Frontex en EASO ondertekend werd, 
zal de bestaande samenwerking in 2014 verder 
uitgebouwd worden. Frontex en EASO werken aan 
een duurzame samenwerking met betrekking tot 
opleidingsprogramma’s, initiatieven op het gebied 
van kwaliteit en COI. Zij zullen eveneens nauw 
samenwerken bij eventuele programma’s voor 
ondersteuning in noodsituaties, zoals de hulp aan 
griekenland. Bovendien zullen Frontex en EASO de 
samenwerking tussen hun analytische eenheden 
versterken met betrekking tot het systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing en paraatheid. EASO zal in 
2014 met Frontex samenwerken aan de ontwikkeling 
van relevante activiteiten op het gebied van de 
externe dimensie. Frontex en EASO zetten ook hun 
samenwerking voort wat betreft elkaars activiteiten 
ten aanzien van de civiele samenleving, onder meer 
in het kader van hun adviesfora. EASO zal in 2014 als 
formeel lid blijven deelnemen aan het adviesforum 
van Frontex.

FRA

FrA en EASO zullen in 2014 voortbouwen op de 
bestaande samenwerking, in overeenstemming met 
de werkovereenkomst die door beide agentschappen 
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in juni 2013 ondertekend werd. FrA en EASO blijven 
informatie delen, input voor onderzoeksactiviteiten 
verstrekken en methoden voor onderzoek en 
gegevens verzameling delen. Beide organisaties zullen 
hun samenwerking op het gebied van opleidingen 
voortzetten. In 2014 zetten FrA en EASO hun 
samenwerking voort met betrekking tot elkaars 
adviesactiviteiten.

Europol

In 2014 zullen Europol en EASO de samenwerking 
verder uitbouwen, voornamelijk wat betreft 
het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en 
paraatheid, en op het gebied van mensenhandel 
en niet-begeleide minderjarigen. Verdere gebieden 
van samenwerking zijn opleidingen, bijvoorbeeld 
betreffende de vaststelling van de betrokkenheid 
van de georganiseerde misdaad bij het faciliteren 
van het gebruik van valse of vervalste documenten in 

asielaanvragen, en de uitwisseling van de ervaringen 
met het adviesforum van EASO en adviesmethoden.

Cepol

Cepol en EASO zullen hun samenwerking verder 
ontwikkelen met betrekking tot de uitwisseling van 
trainingsmethoden, terwijl EASO openstaat voor 
samenwerking in het kader van de uitwisselings-
programma’s voor politieambtenaren. EASO zal 
worden betrokken bij mogelijke trainingen van Cepol 
over illegale immigratie en mensenhandel.

Eurojust

EASO en Eurojust zullen wederzijdse contacten en 
betrekkingen blijven onderhouden, met name via 
de kanalen voor onderlinge samenwerking tussen 
agentschappen van Justitie en Binnenlandse Zaken 
(JBZ).

Netwerk van JBZ-agentschappen

EASO-
doelstelling(en)

EASO richt zich op de versterking van de multilaterale samenwerking tussen JBZ-
agentschappen met speciale aandacht voor de uitwisseling van informatie inzake JBZ-
specifieke onderwerpen ten behoeve van de uitvoering van de gemeenschappelijke aanpak 
voor de gedecentraliseerde EU-agentschappen en de verkenning van de mogelijkheden 
voor het coördineren van acties in het kader van de meerjarenprogramma’s van Justitie en 
Binnenlandse Zaken (JBZ). 

Nieuw in 2014 EASO zal het voorzitterschap van het netwerk van de JBZ-agentschappen in 2014 
overnemen.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Een vergadering van hoofden van JBZ-agentschappen 
organiseren.

4e kwartaal Vergadering van de hoofden van JBZ-
agentschappen georganiseerd;
Aantal deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomst.

Maximaal drie vergaderingen of evenementen van de 
JBZ-contactgroep organiseren.

1e-4e kwartaal Aantal georganiseerde vergaderingen 
of evenementen;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
vergaderingen of evenementen.

Begroting 2306 Administratieve uitgaven voor interne en externe 
vergaderingen

Human resource Bureau van de directeur

8.2.4. Samenwerking met de academische 
wereld en leden van rechtbanken en 
gerechtshoven

EASO schenkt speciale aandacht aan de betrekkingen 
met de academische wereld en met de leden van 
Europese en nationale rechtbanken en gerechtsho-
ven.

De academische wereld is in 2014 via verschillende 
fora betrokken bij het werk van EASO, waaronder 

activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van 
trainingsmethoden. De academische wereld zal een 
speciale rol blijven vervullen in het adviesforum en 
op toekomstige bijeenkomsten van deskundigen.

EASO en de leden van rechtbanken en gerechts-
hoven zullen in 2014 nauw samenwerken, 
onder meer via de internationale vereniging van 
vluchtelingenrechters (IArLJ) en zijn Europese 
sectie, alsmede de vereniging van Europese 
bestuursrechters (AEAJ).
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De concrete activiteiten die in 2014 zullen worden 
ontwikkeld, werden al in punt 3.5.1 beschreven.

8.3. Adviesforum
Het adviesforum is een mechanisme voor 
uitwisseling van informatie en kennisbundeling 
tussen EASO en relevante belanghebbenden. In 
de afgelopen twee jaar heeft EASO zijn relatie met 
de civiele samenleving uitgebouwd en heeft het 
maatschappelijke organisaties om bijdragen verzocht 
over verschillende thema’s. EASO zal in 2014, in 
overeenstemming met de EASO-advieskalender 
van 2014, relevante organisaties over specifieke 
thema’s blijven raadplegen aan de hand van de 
selectiecriteria die worden beschreven in het 
operationele plan van het adviesforum. EASO zal 
bovendien overleg plegen met de civiele samenleving 
tijdens de ontwerpfase van het werkprogramma 

voor 2015, het jaarverslag en andere producten 
met behulp van verschillende instrumenten die hun 
geschiktheid en doeltreffendheid hebben bewezen.

In 2014 zal EASO zijn e-adviesplatform uitbouwen 
als een verdere ontwikkeling van de „adviespagina” 
op de EASO-website. Het platform zal worden 
gebruikt voor webadvies en andere communicatie 
met de civiele samenleving. Internet blijft het 
voornaamste instrument voor raadpleging van de 
civiele samenleving. Op basis van de ervaring die 
in de eerste twee jaar van het adviesforum werd 
opgedaan, zullen specifieke adviesactiviteiten 
worden georganiseerd voor bepaalde doelgroepen, 
zoals de leden van rechtbanken en gerechtshoven. 
Op basis van de ervaring met de evenementen 
in 2012 en 2013, organiseert EASO in het vierde 
kwartaal van 2014 een conferentie die toegankelijk 
is voor de civiele samenleving en een plenaire 
vergadering.

Activiteiten van het EASO-adviesforum

EASO-
doelstelling(en)

EASO zal deelnemen aan een bilaterale dialoog met relevante maatschappelijke 
organisaties om expertise en ervaringen te delen. 

Nieuw in 2014 EASO zal nieuwe gebieden van samenwerking met geselecteerde maatschappelijke 
organisaties verkennen en een e-adviesplatform oprichten.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
EASO zal relevante maatschappelijke organisaties 
raadplegen. 

1e-4e kwartaal Aantal en soort uitgevoerde 
raadplegingen;
Aantal geraadpleegde organisaties;
Aantal ontvangen bijdragen;
gebruik van de ontvangen bijdragen.

De jaarlijkse plenaire vergadering van het adviesforum 
organiseren.

4e kwartaal plenaire vergadering georganiseerd;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
plenaire vergadering.

Deelname van maatschappelijke organisaties aan de 
jaarlijkse conferentie van EASO op het gebied van 
concrete samenwerking betreffende niet-begeleide 
minderjarigen.

4e kwartaal Aantal deelnemers van 
maatschappelijke organisaties.

Oprichting van een e-adviesplatform. 4e kwartaal Opgericht e-adviesplatform;
Aantal raadplegingen via het 
e-adviesplatform;
Aantal ontvangen bijdragen;
gebruik van de ontvangen bijdragen.

Begroting 3401 Samenwerking met partners en 
belanghebbenden

Human resource Bureau van de directeur
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9. Administratie van EASO

9.1. Werving
Het is de bedoeling dat het personeelsbestand in 
2014 op 84 medewerkers uitkomt, onder wie acht 
medewerkers die in de eerste helft van 2014 zullen 
worden aangeworven.

In 2013 is begonnen met de uitvoering van een 
jaarlijkse prestatiebeoordeling van het personeel. 
In 2014 zal EASO zijn interne personeelsbeleid 
en -beheer professionaliseren, bijvoorbeeld met 
betrekking tot evaluaties en beoordelingen van 
personeel en opleidingsactiviteiten.

9.2. Financiën
EASO zal op een verantwoorde en evenwichtige 
manier om middelen verzoeken en zal zorgen 
voor een doeltreffende en efficiënte controle 
van de uitgaven, teneinde huidige en eventuele 
nieuwe wetgevende taken goed uit te voeren, 
met inachtneming van de komende beperkingen 
van de middelen. Ter ondersteuning van het 
prestatiemanagement zal het EASO bovendien de 
geleidelijke tenuitvoerlegging van de „zero-based 
budgeting” per activiteit op gepaste wijze ontwerpen.

Met betrekking tot de inkomsten van EASO, naast 
de bijdrage van de Unie die opgenomen is in de 
algemene begroting van de EU, is het de bedoeling 
dat de getroffen regelingen met de geassocieerde 
landen een kader bieden voor hun bijdragen met 
ingang van 2014.

Met betrekking tot de uitgaven blijft EASO nadruk 
leggen op het optimale gebruik van de beschikbare 
financiële middelen overeenkomstig de beginselen 
van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, 
alsmede regelmatigheid. In dat opzicht moeten de 
regels van de EU en het EASO bij de uitgaven strikt 
worden toegepast. Het financieel reglement van 
EASO zal zo nodig worden herzien door de nieuwe 
financiële kaderregeling voor EU-agentschappen. Dit 
normatieve kader zal, waar nodig, verder worden 
aangevuld met EASO-besluiten, inclusief besluiten 
betreffende de vergoeding van ingezette  
of uitgenodigde deskundigen.

9.3. Contractbeheer
Na de vaststelling van diverse meerjarige juridische 
verplichtingen in 2013, in het bijzonder met 
betrekking tot projecten van strategisch belang voor 
EASO, zal er bijzondere aandacht worden besteed 
aan het goede beheer van de desbetreffende 
subsidies en overheidsopdrachten. 

9.4. IT-beheer
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan 
de ICT-sector om de rol van EASO ten opzichte 
van de lidstaten te versterken betreffende het 
uitvoeren, trainen en testen van softwareapplicaties 
gerelateerd aan asieldiensten. Daarnaast is er 
een verdere consolidatie en verbetering van de 
bedrijfscontinuïteit en infrastructuur op het gebied 
van ICT nodig, aangezien het aantal gebruikers (van 
EASO en de lidstaten) zal blijven toenemen, evenals 
de complexiteit van de softwareapplicaties.

In 2014 zullen de ICT-systemen van EASO 
volledig geautomatiseerd zijn met een hoge 
mate van beschikbaarheid. De servicedesk zal 
proceduregestuurd zijn en de ICT-redundantie 
zal worden gewaarborgd. De tevredenheid van 
gebruikers moet worden gemeten. Systemen 
en infrastructuur moeten volledig redundant 
zijn; diensten moeten gebruiksvriendelijk zijn en 
beschikken over een hoge mate van universele 
toegankelijkheid. Er moet voortgang zijn geboekt 
om aan de verwachtingen van gebruikers te 
voldoen en om de EASO-routines om te zetten in 
methodische toepassingen en nuttige verslagen. 
Tot slot moet er een nieuw onderzoeksgebied zijn 
gecreëerd dat ICT-personeel de mogelijkheid biedt 
kwetsbaarheden te ontdekken en verder onderzoek 
te doen naar de wijze waarop ICT-systemen, binnen 
de veiligheidsbeperkingen, het EASO-personeel en de 
missiedoelstellingen beter kunnen dienen.

Er zullen risicoanalysen worden uitgevoerd op de 
volgende belangrijke gebieden van administratieve 
ICT-activiteiten: servicedesk, systeembeheer, 
systeemontwikkeling, projectmanagement, 
rampenplan en de back-up van gegevens. Daarna 
zal er, overeenkomstig de resultaten van de 
risicoanalysen, een periodieke evaluatie worden 
uitgevoerd, waarbij procedures, werkstromen en 
metingen geactualiseerd of gecreëerd worden. 
Verwacht wordt verder dat er steun zal worden 
verleend door een extern adviesbureau en dat 
er tests zullen worden uitgevoerd om interne 
bevindingen met de meest recente trends op 
ICT-gebied te synchroniseren en te vergelijken. 
Er zullen risicoanalysen op operationele software-
systemen worden uitgevoerd en er zal een begin 
worden gemaakt met de voorbereidingen voor 
penetratietesten.

De ICT-sector zal voor 2014 voornamelijk de nadruk 
leggen op de volgende punten:

— documentbeheersysteem;

— implementatie van veiligheidsnormen en 
-voorschriften;
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— rampenplan;

— plan voor bedrijfscontinuïteit;

— voorbereiding voor een secundair operationeel 
IT-centrum;

— de planning van de externe IT-veiligheidstest.

9.5. Communicatie
EASO zal voortbouwen op zijn inspanningen voor 
openbare communicatie in de periode 2012-2013 
ter bevordering van de rol, waarden, activiteiten en 
werkzaamheden van het agentschap, geleid door de 
principes beschreven in zijn communicatiestrategie. 
De communicatieactiviteiten van EASO zijn ook  
gericht op de verbetering van de concrete 
samenwerking tussen de lidstaten. Het voornaamste 
communicatiekanaal van EASO, zijn website (http://
www.easo.europa.eu), zal worden aangevuld met 
verschillende andere kanalen om de nadruk te leggen 
op de sleutelboodschappen van EASO, te weten:

— ondersteuning is onze missie;

— solidariteit in de praktijk;

— gemeenschappelijke waarden, kwaliteit en 
solidariteit;

— toegevoegde waarde voor de EU en de lidstaten.

Deze boodschappen zullen op transparante wijze via 
diverse kanalen worden gecommuniceerd opdat die 
een zo groot mogelijk bereik hebben en daardoor 
de legitimiteit van EASO verhogen. De EASO-website 
is het middelpunt van de inspanningen van EASO 
op communicatief gebied. EASO zal zoeken naar 
manieren om zijn website verder te ontwikkelen 
en te moderniseren in overeenstemming met de 
feedback van gebruikers, onder toepassing van de 
beste praktijken van vergelijkbare websites. De 
overige kanalen bestaan uit:

— geschreven en audiovisuele berichtgeving;

— deelname aan evenementen (zoals open dagen 
van de EU, openbare hoorzittingen en andere 
evenementen, waaronder grote, politiek 
belangrijke gebeurtenissen);

— presentaties en tentoonstellingen van het werk en 
de activiteiten van EASO;

— publicaties en verslagen;

— de maandelijkse nieuwsbrief van EASO;

— persberichten;

— uittreksels uit de dagelijkse pers (voor intern 
gebruik).

EASO-communicatieactiviteiten

EASO-
doelstelling(en)

Het meedelen en promoten van de rol, waarden, activiteiten en werk van het agentschap in 
lijn met zijn communicatiebeleid.
EASO zal de nadruk leggen op zijn taak de concrete samenwerking tussen de lidstaten 
betreffende het grote aantal asielaspecten te vergemakkelijken, te coördineren en te 
versterken.

Nieuw in 2014 EASO zal zijn communicatiebeleid actualiseren, zorgen voor de uitvoering van zijn visuele 
identiteit en de functionaliteiten van de website verder ontwikkelen.

Prestaties

EASO-activiteiten in 2014 Wanneer Indicatoren
Uitgifte van minstens negen edities van de 
EASO-nieuwsbrief.

1e-4e kwartaal Aantal edities van de 
EASO-nieuwsbrief.

Een informatie- en netwerkbijeenkomst organiseren 
voor persmedewerkers van de EU-lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor thema’s op het gebied van 
binnenlandse zaken.

3e-4e kwartaal Informatie- en netwerkbijeenkomst 
georganiseerd;
Aantal deelnemers;
Mate van tevredenheid van de 
deelnemers;
gebruik van de resultaten van de 
bijeenkomst.

Update van het EASO-communicatiebeleid. 1e-2e kwartaal goedgekeurd geactualiseerd 
communicatiebeleid.

Toename van het aantal nieuwsbriefabonnees. 1e-4e kwartaal percentage van de toename van het 
aantal nieuwsbriefabonnees.

Uitgifte van minstens acht persberichten. 1e-4e kwartaal Aantal persberichten;
gebruik van de persberichten.

http://www.easo.europa.eu
http://www.easo.europa.eu
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De aanwezigheid van EASO in de pers volgen en de 
belangrijkste artikelen op de website publiceren.

1e-4e kwartaal Aantal items opgenomen in het 
persarchief;
Aantal op de website gepubliceerde 
artikelen. 

Uitgifte van interne dagelijkse persberichten. 1e-4e kwartaal Aantal interne dagelijkse 
persberichten.

Minstens zes interviews van hoog niveau met de pers 
houden. 

1e-4e kwartaal Aantal interviews van hoog niveau 
met de pers.

Ervoor zorgen dat alle EASO-publicaties en  
-vertalingen van de hoogste kwaliteit zijn.

1e-4e kwartaal kwalitatief hoogwaardige EASO-
publicaties en -vertalingen 
bewerkstelligd.

Zorgen voor de volledige invoering van de visuele 
identiteit van EASO. 

1e-4e kwartaal gebruik van de visuele identiteit van 
EASO. 

Toename van het aantal bezoeken aan de 
EASO-website.

1e-4e kwartaal percentage van de toename 
van het aantal bezoeken aan de 
EASO-website. 

Zorgen voor tijdige antwoorden op vragen die van het 
publiek en de pers worden ontvangen.

1e-4e kwartaal Termijn waarbinnen de vragen 
worden beantwoord;
gebruik van de antwoorden.

Efficiënt beheer van de info-mailbox van EASO. 1e-4e kwartaal Aantal verzoeken en antwoorden;
Termijn waarbinnen verzoeken 
worden beantwoord;
gebruik van de info-mailbox van 
EASO.

Begroting 2309 Vertaal- en vertolkingskosten;
2310 Administratieve publicaties;
2311 Communicatie.

Human resource Bureau van de directeur

9.6. Interne controlesystemen 
en beheer

9.6.1. Tenuitvoerlegging door EASO van 
de gemeenschappelijke aanpak 
voor de gedecentraliseerde 
EU-agentschappen

EASO zal in 2014 de gemeenschappelijke aanpak 
voor de gedecentraliseerde EU-agentschappen 
en de bijbehorende routekaart die in 2012 werd 
goedgekeurd, doorvoeren.

Als een beginnend agentschap bereikte EASO 
al een groot aantal doelstellingen die in de 
gemeenschappelijke aanpak en de routekaart 
uiteengezet werden; EASO begon al in voorgaande 
jaren met de uitvoering van relevante acties.

Daarnaast zal EASO zich in 2014 met name richten 
op:

— belangenconflicten;

— vervolgacties met betrekking tot evaluaties;

— fraudebestrijding;

— activiteitgestuurde begroting en beheer.

9.6.2. Interne controlesystemen 
en tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer en de dienst Interne 
Audit 

Op 23 november 2012 keurde de raad van bestuur 
van EASO de interne controlenormen voor effectief 
beheer goed (1).

In de perioden 20-24 mei en 21-25 oktober 2013 
bezocht de Europese rekenkamer EASO voor een 
eerste externe audit. Op basis van de aanbevelingen 
heeft EASO corrigerende maatregelen getroffen, 
vooral op het gebied van de tenuitvoerlegging van de 
begroting en aanwervingsprocedures.

(1) De volgende interne controlenormen voor effectief beheer gelden voor 
EASO: 1. Missie; 2. Ethische en organisatorische waarden; 3. Toewijzing 
en mobiliteit van personeel; 4. Evaluatie en ontwikkeling van personeel; 
5. Doelstellingen en prestatie-indicatoren; 6. risicobeheerproces; 
7. Operationele structuur; 8. processen en procedures; 9. Toezicht 
op management; 10. Bedrijfscontinuïteit; 11. Documentbeheer; 
12. Informatie en communicatie; 13. Boekhouding en financiële 
verslaglegging; 14. Evaluatie van activiteiten; 15. Beoordeling van 
interne controlesystemen; 16. Interneauditcapaciteit.



EASO-wErkprOgrAMMA 2014 — 37

In 2014 zal EASO zijn activiteiten en processen 
verder aanpassen aan de aanbevelingen van de 
rekenkamer.

Bovendien bezocht de dienst Interne Audit van de 
Europese Commissie EASO op 7 en 8 november 
2012 en van 11 tot en met 19 april 2013, teneinde 
haar beoordeling van EASO uit te werken. Op 
basis daarvan stelde EASO een actieplan vast met 
betrekking tot de interne controlenormen, waarvan 
de implementatie in 2013 van start ging. Bovendien 
keurde de raad van bestuur in 2013 een uitgebreid 
strategisch intern auditplan voor 2014-2016 goed.

In lijn met het actieplan inzake interne controle-
normen en het strategische interne auditplan voor 
2014-2016, zal EASO in 2014 de tenuitvoerlegging 

van de interne controlenormen verder versterken 
met de volgende acties:

— vaststelling van een ethisch kader;

— ontwikkeling van een kader voor de jaarlijkse 
beoordeling van medewerkers en hun 
ontwikkeling;

— uitbreiding van het gebruik van prestatie- 
indicatoren;

— implementatie van een risicobeheerproces;

— versterking van de IT-beheerstructuur van EASO;

— vaststelling van een kader voor bedrijfscontinuïteit.
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10. Bijlagen
10.1. EASO-overheidsopdrachten en juridische verplichtingen in 

2014

Operationele 
activiteit

Actie zoals 
omschre-
ven in het 

WP
Aard van de opdracht Geraamd 

budget
Soort 

opdracht
Aanbestedings-

procedure

Tijd-
schema 
voor de 

lancering

Samenwer-
king met 
partners en 
belangheb-
benden

punt 8.3 Organisatie van 
evenementen en 
daarmee verband 
houdende diensten 
voor het adviesforum

150 000 EUr Specifieke 
opdrachten 
voor diensten

EASO-
raamovereen-
komsten 
EASO/2013/113 
EASO/2013/116 
EASO/2013/117 
EASO/2013/121

3e kwartaal

Opleiding punt 3.1 Ondersteunende 
IT-diensten voor 
de uitvoering van 
fase 2 van de EASO-
opleidingsmodule

130 000 EUr kadercontract 
voor diensten

Open procedure 1e kwartaal

Opleiding punt 3.1 Hostingdiensten voor 
fase 2 van het EASO-
opleidingsplatform

120 000 EUR kadercontract 
voor diensten

Open procedure 1e kwartaal

Opleiding punt 3.1 Aankoop van 
database voor fase 1 
van EASO-opleiding

60 000 EUr Direct 
contract voor 
leveringen en 
diensten

Onderhandelings-
procedure met 
een geringe 
waarde

1e kwartaal

Speciale 
programma’s 

punt 3.5.1 Deskundige als 
spreker voor 
conferentie met leden 
van rechtbanken en 
gerechtshoven in 
Luxemburg

15 000 EUr Direct 
contract voor 
diensten

Onderhande-
lingsprocedure 
met een geringe 
waarde

2e kwartaal

Speciale 
programma’s 

punt 3.5.1 Catering voor 
conferentie met leden 
van rechtbanken en 
gerechtshoven in 
Luxemburg

15 000 EUr Direct 
contract voor 
diensten

Onderhande-
lingsprocedure 
met een geringe 
waarde

2e kwartaal

Informatie 
over landen 
van herkomst

punt 3.3 IT-onderhouds- en 
ontwikkelingsdiensten 
voor het COI-portaal

150 000 EUr Specifieke 
opdrachten 
voor diensten

EASO-
raamovereen-
komst 
EASO/2013/101

2e kwartaal

Vroegtijdige 
waarschuwing 
en paraatheid

punt 6.3 Softwarelicenties 150 000 EUr Specifieke 
contracten 
voor 
leveringen

raamovereen-
komst van 
de Europese 
Commissie 
(DIgIT) SACHA II

1e kwartaal
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10.2. EASO-publicaties en -vertalingen in 2014
Publicatie Aantal talen

1 EASO-werkprogramma 2014 24
2 EASO-jaarverslag 24
3 EASO-begroting 24
4 Jaarverslag over de asielsituatie in de EU 5
5 Twee COI-verslagen of -producten 5
6 Twee professionele ontwikkelingsinstrumenten van EASO voor leden van 

rechtbanken en gerechtshoven
5

7 Twee EASO-instrumenten voor kwaliteitsprocessen 5
8 Handboek voor leeftijdsbeoordeling 5
9 Document voor het opsporen van familie 5
10 Vier EASO-opleidingsmodules 1
11 Vier updates voor EASO-opleidingsmodules 1
12 EASO-opleidingsbrochure 1
13 Twee EASO-opleidingshandboeken 1





Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

EASO-werkprogramma 2014

Luxemburg: Bureau voor publicati es van de Europese Unie

2013 — 39 blz. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9243-040-5
doi:10.2847/11363

Waar zijn EU-publicaties 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 informati e wordt grati s verstrekt en bellen is doorgaans grati s, maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels
kunnen kosten aanrekenen.

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

Betaalde abonnementen:
• bij een van de verkoopkantoren van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm).
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