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INLEIDING 

1. Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (hierna “Bureau” 

ofwel “EASO”), gevestigd te Valletta, werd opgericht bij Verordening (EU) 

nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad1

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

. Het Bureau heeft tot taak 

de ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

ondersteunen. Het werd opgericht om de praktische samenwerking inzake 

asielaangelegenheden te versterken en de lidstaten te helpen voldoen aan hun 

Europese en internationale verplichtingen om mensen in nood te beschermen. Het 

EASO fungeert als expertisecentrum op asielgebied. Het verleent ook steun aan 

de lidstaten waarvan de asielstelsels en opvangvoorzieningen onder bijzondere 

druk staan. 

2. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat cijferanalyses, 

rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de essentiële 

beheersingsmaatregelen van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. 

Hierbij komt nog controle-informatie afkomstig uit het werk van andere controleurs 

(indien relevant) en een analyse van de ''management representations''. 

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) controleerde de Rekenkamer: 

                                            

1 PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11. 
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a) de jaarrekening van het Bureau, die bestaat uit de financiële staten2 en de 

verslagen over de uitvoering van de begroting3

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 

rekening. 

 betreffende het per 

31 december 2013 afgesloten begrotingsjaar, 

De verantwoordelijkheid van de leiding 

4. De leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van 

de jaarrekening van het Bureau, alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid 

van de onderliggende verrichtingen4

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van het 

Bureau omvatten het opzetten, invoeren en in stand houden van een 

internebeheersingssysteem met betrekking tot de opstelling en de getrouwe 

weergave van financiële staten die geen afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten bevatten, het kiezen en toepassen van adequate 

grondslagen voor financiële verslaglegging op basis van de door de 

rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels

: 

5

                                            

2 Deze omvatten de balans en de economische resultatenrekening, de tabel van de 
kasstromen, de staat van de veranderingen van de nettoactiva en een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

 en het 

3 Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage 
daarbij. 

4 Zie de artikelen 39 en 50 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de 
Commissie (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42). 

5 De door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels zijn 
afgeleid van de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), 
uitgebracht door de Internationale Federatie van Accountants of, waar van 
toepassing, de International Accounting Standards (IAS)/International Financial 
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maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven 

omstandigheden redelijk zijn. De directeur keurt de jaarrekening van het 

Bureau goed nadat de rekenplichtige deze heeft voorbereid op basis van alle 

beschikbare gegevens en een toelichting bij de jaarrekening heeft opgesteld 

waarin hij onder meer verklaart dat hij redelijke zekerheid heeft dat deze op 

alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de financiële positie van 

het Bureau. 

b) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en de inachtneming van 

het beginsel van goed financieel beheer omvatten het opzetten, invoeren en in 

stand houden van een doeltreffend en doelmatig internebeheersingssysteem, 

waarbij ook naar behoren toezicht wordt uitgeoefend en passende 

maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onregelmatigheden en 

fraude en, indien nodig, rechtsvervolging wordt ingesteld om onverschuldigd 

betaalde of verkeerd gebruikte middelen terug te vorderen. 

De verantwoordelijkheid van de controleur 

5. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle 

aan het Europees Parlement en de Raad6

                                                                                                                                    
Reporting Standards (IFRS), uitgebracht door de International Accounting Standards 
Board. 

 een verklaring voor te leggen over de 

betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de wettigheid en regelmatigheid van 

de onderliggende verrichtingen bij die rekening. De Rekenkamer verricht haar 

controle overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels 

betreffende beroepsethiek van IFAC en de internationale standaarden van hoge 

controle-instanties van INTOSAI. Volgens die standaarden moet de Rekenkamer 

de controle zodanig plannen en uitvoeren dat redelijke zekerheid wordt verkregen 

6 Artikel 107 van Verordening (EU) nr. 1271/2013. 
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dat de jaarrekening van het Bureau geen afwijkingen van materieel belang bevat 

en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 

6. De controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om controle-informatie 

te verkrijgen over de bedragen en mededelingen in de rekeningen en over de 

wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De selectie van 

de procedures is afhankelijk van het oordeel van de controleur, dat is gebaseerd 

op de inschatting van de risico's op afwijkingen van materieel belang in de 

rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang van de onderliggende 

verrichtingen met vereisten uit de regelgeving van de Europese Unie, hetzij door 

fraude, hetzij door fouten. Bij deze risico-inschatting kijkt de controleur naar de 

interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot de opstelling en getrouwe 

weergave van de rekeningen en naar de toezicht- en controlesystemen die 

worden gehanteerd ter waarborging van de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen en zet hij controleprocedures op die onder de 

gegeven omstandigheden adequaat zijn. Bij de controle van de Rekenkamer 

worden tevens de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaglegging en de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen 

beoordeeld, evenals de algehele presentatie van de rekeningen. 

7. De Rekenkamer is van oordeel dat de verkregen controle-informatie toereikend 

is en geschikt als grondslag voor haar betrouwbaarheidsverklaring. 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

8. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Bureau op 

alle materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 

31 december 2013 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in 

het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van zijn 

financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 

boekhoudregels. 
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Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

9. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij 

de jaarrekening betreffende het per 31 december 2013 afgesloten begrotingsjaar 

op alle materiële punten wettig en regelmatig. 

10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de 

Rekenkamer. Zij moeten worden gezien in het licht van het feit dat het Bureau in 

2013 voor het eerst een heel jaar financieel autonoom was. 

OPMERKINGEN OVER DE BETROUWBAARHEID VAN DE REKENINGEN 

11. De grondslag voor een voorziening ten belope 40 000 euro in verband met 

vergoedingen en toelagen voor personeelsleden die in 2013 in dienst traden, werd 

tijdens de controle niet beschikbaar gesteld. 

OPMERKINGEN OVER DE INTERNEBEHEERSINGSMAATREGELEN 

12. 446 (18 %) van het totale aantal betalingen werden gedaan na het verstrijken 

van de daarvoor in het financieel reglement gestelde termijnen. De vertraging bij te 

laat uitgevoerde betalingen bedroeg gemiddeld 21 dagen. 

13. Zes van de 16 internecontrolenormen zijn niet volledig ten uitvoer gelegd. 

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER 

14. Het Bureau had zijn begrotingsbehoeften voor 2013 met 13 % overschat 

(2012: 32 %) en slechts 10,4 miljoen euro van de begroting ten belope van 

12 miljoen euro werd vastgelegd. De overgedragen kredieten beliepen 2,5 miljoen 

euro ofwel 24 % (2012: 65 %) van de totale vastgelegde kredieten, waarvan 

337 031 euro niet was gedekt door een juridische verbintenis. Hoewel de 

begrotingsplanning nog kan worden verbeterd, waren zowel de overschatting van 
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de begrotingsbehoeften als de overdrachten van de vastgelegde kredieten 

significant lager dan vorig jaar. 

15. De overdrachten van vastgelegde kredieten betreffen voornamelijk titel II 

(overige administratieve uitgaven) met 540 269 euro (ofwel 31 % van de 

vastgelegde kredieten) en titel III (beleidsactiviteiten) met 1 841 798 euro (45 % 

van de vastgelegde kredieten). Ze houden hoofdzakelijk verband met facturen die 

aan het eind van het jaar nog niet ontvangen en/of betaald waren en met gevallen 

waarin de betreffende diensten nog niet waren geleverd. 

16. De doorzichtigheid van de wervingsprocedures kan nog worden verbeterd: de 

vragen voor de sollicitatiegesprekken en schriftelijke tests werden opgesteld nadat 

de sollicitaties waren onderzocht, waardoor het risico groter wordt dat de vragen 

zijn beïnvloed door afzonderlijke sollicitaties; de jury kende niet altijd punten toe 

voor alle selectiecriteria die waren opgenomen in de kennisgevingen van vacature; 

in de door de juryleden ondertekende verklaring over belangenconflicten wordt 

enkel een persoonlijke band beschouwd als mogelijk belangenconflict en worden 

beroepsbetrekkingen expliciet uitgesloten; in één bepaalde wervingsprocedure 

werd opgemerkt dat het in de kennisgeving van vacature vermelde criterium met 

betrekking tot het aantal jaar bewezen beroepservaring niet overeenkwam met het 

desbetreffende selectiecriterium. 

OVERIGE OPMERKINGEN 

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN HET VOORGAANDE JAAR 

17. Bijlage I

 

 bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 

getroffen naar aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer van het 

voorgaande jaar. 
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Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Milan Martin 

CVIKL, lid van de Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering 

van 8 juli 2014. 

   Voor de Rekenkamer 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   President 
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Follow-up van de opmerkingen van het voorgaande jaar 

BIJLAGE I 

Jaar Opmerking van de Rekenkamer Stand van de corrigerende maatregel 

(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2012 Het boekhoudsysteem van het Bureau is nog niet door 
de rekenplichtige gevalideerd. 

Afgerond 

2012 
Een overdracht van 0,2 miljoen euro was niet gedekt 
door een juridische verbintenis (contract) en was 
derhalve onregelmatig. 

N.v.t. 

2012 
Er is geen fysieke inventaris opgemaakt om te zorgen 
dat al het materiaal dat is gekocht voor de inrichting 
van het Bureau is opgenomen in het register. 

Afgerond 

2012 
Vijftig betalingen, die ongeveer 20 % van het totale 
bedrag aan betalingen uitmaken, werden gedaan na 
het verstrijken van de daarvoor in het financieel 
reglement gestelde termijnen. 

N.v.t. 

2012 Tien van de 16 internecontrolenormen1 zijn nog niet 
volledig ten uitvoer gelegd. 

Loopt nog 
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Jaar Opmerking van de Rekenkamer Stand van de corrigerende maatregel 

(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2012 
De begrotingsbehoeften voor 2012 waren aanzienlijk 
overschat: slechts 4,8 miljoen euro van de 7 miljoen 
euro die was overgeschreven toen het Bureau 
financieel autonoom werd, werd vastgelegd. 

N.v.t. 

2012 

Er werd 3,2 miljoen euro aan vastgelegde kredieten 
overgedragen - 65,13 % van het totaal aan 
vastgelegde kredieten voor de periode waarin het 
Bureau financieel autonoom was2. Deze overdrachten 
betreffen titel I (personeelsuitgaven) voor 0,3 miljoen 
euro, titel II (overige administratieve uitgaven) voor 
1,4 miljoen euro en titel III (beleidsactiviteiten) voor 
1,5 miljoen euro. Ze houden hoofdzakelijk verband met 
facturen die aan het eind van het jaar nog niet 
ontvangen en/of betaald waren en met hangende 
vergoedingen van kosten in verband met deskundigen. 
Daarnaast betreft ongeveer 0,8 miljoen euro in 2012 
verrichte inrichtingswerkzaamheden in het 
kantoorgebouw van het Bureau, waarvoor zal worden 
betaald na de definitieve oplevering3. Een dergelijk 
hoog niveau van overdrachten is echter in strijd met 
het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit. 

N.v.t. 
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Jaar Opmerking van de Rekenkamer Stand van de corrigerende maatregel 

(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2012 

Meerdere begrotingsvastleggingen waren niet 
toereikend om de betreffende geleverde goederen en 
diensten te dekken. Naar schatting beloopt het bedrag 
aan niet-gedekte leveringen 0,2 miljoen euro, hetgeen 
leidt tot een dienovereenkomstig te hoge opgave in de 
resultatenrekening van de begrotingsuitvoering. 

N.v.t. 

2012 

Het EASO coördineert de inzet van deskundigen van 
lidstaten ter ondersteuning van andere lidstaten die in 
een crisis verkeren (noodsteun) en vergoedt de 
reiskosten van de deskundigen op forfaitaire basis. Het 
totaal aan vergoede reiskosten beliep ongeveer 
417 000 euro (24 % van de totale betalingen). 
Forfaitaire kostenvergoedingen werden ook betaald 
aan externe deelnemers aan vergaderingen ten 
kantore van het EASO. Vergaderkosten zijn verspreid 
over verscheidene begrotingsonderdelen en het 
totaalbedrag ervan is onbekend. Hoewel de toepassing 
van forfaitaire bedragen de administratieve lasten 
verlaagt, kunnen ze hoger zijn dan de werkelijk 
gemaakte kosten. 

N.v.t. 
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Jaar Opmerking van de Rekenkamer Stand van de corrigerende maatregel 

(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2012 

Om gastland van het EASO te worden, bood de 
Maltese regering het gebouw aan4 en de 
huurovereenkomst met de Maltese vervoersautoriteit 
bepaalt dat het kantoor afgewerkt wordt opgeleverd, 
waarbij voor de essentiële voorzieningen is gezorgd.  
Het gebouw moest echter worden aangepast5 om het 
functioneel te maken; de kosten hiervoor bedroegen 
naar schatting 4,3 miljoen euro, waarvan 3,8 miljoen 
euro door de Commissie moest worden gedragen. 
Eind 2012 waren de meeste werkzaamheden afgerond 
en was ongeveer 3 miljoen euro aan voorschotten 
betaald aan de Maltese regering. Daarnaast zal het 
EASO huur betalen ten belope van ongeveer 
3,7 miljoen euro in de loop van een periode van negen 
jaar. 

N.v.t. 

2012 

De Commissie had het Europees Parlement en de 
Raad geïnformeerd over de gastheerschapsregelingen 
en het feit dat het gebouw aangepast moest worden op 
kosten van de Maltese regering en de Commissie. 
Hoewel de begrotingsautoriteiten waren geïnformeerd 
over het project, blijkt nergens uit dat zij op de hoogte 
waren van de verwachte kosten en het EU-aandeel 
daarin. 

N.v.t. 
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Jaar Opmerking van de Rekenkamer Stand van de corrigerende maatregel 

(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2012 

De doorzichtigheid van de wervingsprocedures kan 
nog worden verbeterd: er was geen bewijs dat de 
wegingen en minimaal vereiste scores om te worden 
uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken of om te 
worden opgenomen in de reservelijst, waren 
vastgesteld voordat de sollicitaties werden onderzocht, 
of dat de vragen voor de sollicitatiegesprekken en de 
schriftelijke tests waren vastgesteld voordat de 
sollicitaties werden onderzocht. 

Nog af te handelen 

 

1 ICN nrs. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 en 14. 

2 40,32 % wanneer het gehele kalenderjaar 2012 in aanmerking wordt genomen. 

3 Deze was nog gaande in mei 2013. 

4 In de offerte omschreven als ultramodern. 

5 Volgens de desbetreffende subsidieovereenkomst tussen de Commissie en de Maltese regering omvat dit de aanpassing van de indeling 
van de bureaus, dubbele beglazing, IT- en beveiligingsinfrastructuur, inrichting van een vergaderzaal, enz.
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BIJLAGE II 

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, EASO (Valletta, Malta) 

Bevoegdheden en activiteiten 

Bevoegdheden van 
de Unie volgens het 
Verdrag  

(Artikel 3 van het 
Verdrag betreffende 
de Europese Unie en 
de artikelen 67, 78 en 
80 van het Verdrag 
betreffende de werking 
van de Europese 
Unie) 

 

De Unie biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen, 
waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie met passende 
maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en 
voorkoming en bestrijding van criminaliteit. 

De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en 
tijdelijke bescherming, teneinde iedere onderdaan van een derde land die internationale 
bescherming behoeft, een passende status te verlenen en de naleving van het beginsel van 
non-refoulement te garanderen. Dit beleid moet in overeenstemming zijn met het Verdrag van 
Genève van 28 juli 1951 en het protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van 
vluchtelingen alsmede met de andere toepasselijke verdragen. 

Daartoe worden maatregelen vastgesteld voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
dat het volgende omvat: een uniforme asielstatus voor onderdanen van derde landen die in de 
hele Unie geldt; een uniforme subsidiaire-beschermingsstatus voor onderdanen van derde 
landen die, als zij geen asiel krijgen in de Europese Unie, internationale bescherming 
behoeven; een gemeenschappelijk stelsel voor tijdelijke bescherming van ontheemden in 
geval van een massale toestroom; gemeenschappelijke procedures voor toekenning of 
intrekking van de uniforme status van asiel of van subsidiaire bescherming; criteria en 
instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek of van een verzoek om subsidiaire bescherming; normen betreffende de 
voorwaarden inzake de opvang van asielzoekers of van aanvragers van subsidiaire 
bescherming; partnerschap en samenwerking met derde landen om de stromen van 
asielzoekers of aanvragers van subsidiaire of tijdelijke bescherming te beheersen. 

Indien een of meer lidstaten ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van 
derde landen in een noodsituatie terechtkomen, kunnen voorlopige maatregelen ten gunste 
van de betrokken lidstaat of lidstaten worden vastgesteld. 

Aan het asielbeleid van de Unie en de uitvoering daarvan liggen de beginselen van solidariteit 
en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op financieel vlak, ten 
grondslag. 

Bevoegdheden van 
het Bureau 

(Verordening (EU) nr. 
439/2010 van het 
Europees Parlement 
en de Raad tot 
oprichting van een 
Europees 
Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken) 

 

Doelstellingen 

Het EASO draagt bij aan de uitvoering van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Het 
EASO heeft tot doel, de diverse aspecten van de praktische samenwerking tussen de lidstaten 
op asielgebied te faciliteren, te coördineren en te versterken, onder meer door praktische en 
operationele steun aan lidstaten te verlenen; operationele steun te verlenen aan lidstaten 
waarvan de asielstelsels onder bijzondere druk staan; en door wetenschappelijke en 
technische bijstand te verlenen ten aanzien van het beleid en de wetgeving van de Unie in alle 
aangelegenheden die directe of indirecte gevolgen hebben voor het asielbeleid. 

Taken 

– Permanente ondersteuning: de gemeenschappelijke kwaliteit van het asielproces 
steunen en bevorderen door middel van gemeenschappelijke opleiding, een 
gemeenschappelijk asielcurriculum en gemeenschappelijke informatie over landen van 
herkomst. 

– Speciale steun: bijstand op maat, capaciteitsopbouw, hervestiging, specifieke steun en 
speciale kwaliteitscontroleprocessen. 

– Noodsteun: zorgen voor solidariteit met lidstaten die onder bijzondere druk staan door het 
verlenen van tijdelijke steun en bijstand om het asielstelsel te herstellen of opnieuw op te 
zetten. 

– Ondersteuning op het gebied van informatie en analyse: het delen en samenvoegen 
van informatie en gegevens, analyse en beoordeling: niet alleen het vergelijken en delen 
van informatie, maar ook gemeenschappelijke trendanalyse en gemeenschappelijke 
beoordeling. 

– Steun aan derde landen: ondersteuning van de externe dimensie, ondersteuning van 
partnerschappen met derde landen om tot gemeenschappelijke oplossingen te komen, 
bijvoorbeeld door middel van capaciteitsopbouw en regionale beschermingsprogramma's, 
en de coördinatie van de maatregelen betreffende hervestiging van de lidstaten. 
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Organisatie Raad van bestuur 

Samenstelling 
De raad van bestuur van het EASO bestaat uit één lid uit iedere lidstaat met uitzondering van 
Denemarken, twee leden van de Europese Commissie en één lid van het UNHCR zonder 
stemrecht. Alle leden worden aangesteld op grond van het hoge niveau van hun ervaring, 
beroepsverantwoordelijkheid en deskundigheid op het gebied van asiel. 

Kroatië was uitgenodigd om alle vergaderingen van de raad van bestuur en andere relevante 
vergaderingen bij te wonen als waarnemer, totdat het op 1 juli 2013 met de inwerkingtreding 
van het toetredingsverdrag tussen de EU en Kroatië van 9 december 2011 volwaardig lid van 
het EASO werd.  

Denemarken, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland worden uitgenodigd om alle 
vergaderingen van de raad van bestuur en andere relevante vergaderingen bij te wonen als 
waarnemer. 

Taken  
De belangrijkste taken van de raad van bestuur als leidinggevend en programmeringsorgaan 
van het EASO zijn omschreven in artikel 29 van de EASO-verordening en omvatten de 
aanstelling van de uitvoerend directeur en de vaststelling van de werkprogramma’s, 
jaarverslagen en de algemene begroting van het EASO. De raad van bestuur heeft de 
eindverantwoordelijkheid om ervoor zorgen dat het EASO zijn taken doeltreffend uitvoert.  

Uitvoerend directeur 

De uitvoerend directeur, die onafhankelijk is in de uitvoering van zijn taken, is de wettelijk 
vertegenwoordiger van het Bureau en is onder andere belast met het bestuurlijk beheer van 
het EASO en met de uitvoering van het werkprogramma en de besluiten van de raad van 
bestuur. De uitvoerend directeur van het EASO, dr. Robert K. Visser, nam zijn functie op 
1 februari 2011 op. Zijn ambtstermijn is vijf jaar en kan eenmaal met drie jaar worden verlengd. 

Adviesforum 

Het EASO heeft overeenkomstig artikel 51 van de EASO-verordening een adviesforum 
opgericht. Door middel van het adviesforum kan het EASO zorgen voor een nauwe dialoog 
met maatschappelijke organisaties en bevoegde instanties. Het adviesforum is een 
mechanisme voor uitwisseling van informatie tussen en bundeling van kennis van het EASO, 
maatschappelijke organisaties en ter zake doende instanties die actief zijn op het gebied van 
asiel. In overeenstemming met de EASO-verordening komt het adviesforum ten minste 
eenmaal per jaar in voltallige vergadering bijeen. Daarnaast beschikt het EASO over een 
jaarlijkse raadplegingskalender om de diverse raadplegingsmethoden en –activiteiten, d.w.z. 
bijeenkomsten van deskundigen, workshops, seminars en online-raadpleging, te organiseren. 

Interne controle 

Dienst interne audit van de Europese Commissie (DIA). 

Externe controle 

Europese Rekenkamer. 

Kwijtingverlenende autoriteit 

Europees Parlement, op aanbeveling van de Raad. 

In 2013 ter 
beschikking van het 
Bureau gestelde 
middelen  

Definitieve begroting 

12 miljoen euro 

Personeelsbestand per 31 december 2013 

Toegestane posten (tijdelijk personeel): 45, waarvan 44 bezet. 
Andere posten (arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen): 32, waarvan 
27 bezet. 
Totaalaantal posten: 77, 
waarvan 71 bezet door personeelsleden, waarvan er 
– 43 uitvoerende taken, en 
– 28 administratieve en ondersteunende taken vervullen. 

Producten en 
diensten in 2013 

De activiteiten van het EASO kunnen worden verdeeld in vijf aandachtsgebieden: permanente 
ondersteuning, speciale steun, noodsteun, ondersteuning op het gebied van informatie en 
analyse en steun aan derde landen.  

Permanente ondersteuning: wat betreft opleiding organiseerde het EASO 13 
opleidingssessies voor opleiders, ontwikkelde het 3 nieuwe opleidingsmodules, werkte het 6 
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reeds bestaande modules bij, ontwikkelde het 2 opleidingshandboeken en een "training 
cockpit", ontwierp het een nieuwe leergang en organiseerde het het jaarlijkse didactische 
seminar, 2 vergadering van de nationale contactpunten op het gebied van opleiding en een 
vergadering met de referentiegroep inzake opleiding.  

De werkzaamheden van het EASO op het gebied van de kwaliteit van asielprocedures en –
besluiten omvatten de ontwikkeling van de kwaliteitsmatrix van het EASO, de organisatie van 
vier thematische vergaderingen inzake praktische samenwerking en een vergadering van de 
nationale contactpunten over kwaliteit. 

Wat betreft informatie over landen van herkomst (COI) stelde het EASO de COI-
netwerkbenadering vast, creëerde het drie specifieke COI-netwerken voor Syrië, Somalië en 
Pakistan, stelde het via het gemeenschappelijke Europese COI-portaal 2108 nieuwe COI-
documenten ter beschikking, en organiseerde het twee vergaderingen van de nationale 
beheerders van het gemeenschappelijke portaal, twee vergaderingen van het strategische 
COI-netwerk en tien landenspecifieke workshops en seminars. Tevens maakte het EASO een 
vergelijkende analyse van de Westelijke Balkan en gaf het een cursus over het COI-portaal.  

Op het gebied van niet-begeleide minderjarigen bracht het EASO de publicatie "EASO age 
assessment practice in Europe" uit, organiseerde het vier vergaderingen inzake praktische 
samenwerking en de nationale conferentie over niet-begeleide minderjarigen, en voerde het 
onderzoek uit naar het opsporen van familieleden.  

Het EASO werkte de lijst bij met beschikbare talen die in de lidstaten rechtstreeks kunnen 
worden vertaald, nam deel aan de relevante vergaderingen van JBZ-agentschappen over 
mensenhandel en versterkte de samenwerking met leden van de rechtbanken en tribunalen. 

Speciale steun: het EASO verleende speciale steun aan Zweden en Italië. Voor Zweden 
verzorgde het EASO een specifieke opleiding inzake twee EASO-modules en voor Italië droeg 
het EASO bij aan de uitvoering van een speciaal steunplan dat 45 steunactiviteiten omvatte. 
25 experts werden ingezet in 10 steunteams en verzorgden zes thematische workshops over 
Dublin en COI, brachten het opvangstelsel van Italië in kaart en leidden de Italiaanse 
rechterlijke macht op. Daarnaast organiseerde het EASO twee vergaderingen voor praktische 
samenwerking op het gebied van hervestiging, nam het deel aan het eerste jaarlijkse 
overbrengingsforum en was het betrokken bij de Taskforce Middellandse Zeegebied, waarvoor 
het EASO acht acties moest uitvoeren. 

Noodsteun: het EASO verleende noodsteun aan Griekenland en Bulgarije, waarbij 49 
experten in 25 .asielondersteuningsteams werden ingezet. Er werd een project van het EASO 
en het UNHCR uitgevoerd voor de afhandeling van aanhangige zaken in Griekenland en met 
Frontex een noodactie uitgevoerd aan de Roemeense en Hongaars grens. Het EASO 
organiseerde drie vergaderingen van de nationale contactpunten van de asielinterventiepool.  

Ondersteuning op het gebied van informatie en analyse: het EASO publiceerde zijn 
jaarverslag over de stand van zaken op het gebied van asiel in de EU in 2012, drie 
kwartaalverslagen over asiel en twaalf maandelijkse asielverslagen. Daarnaast ontwikkelde het 
EASO fase II van zijn systeem voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid.  

Steun aan derde landen: het EASO stelde de strategie voor extern optreden vast, nam deel 
aan het proces van Praag, aan de EU-mobiliteitspartnerschappen met Tunesië en Marokko en 
aan de dialoog over migratie, mobiliteit en veiligheid met Jordanië. In december 2013 werd met 
deze drie landen overeenstemming bereikt over een project in het kader van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument. Daarnaast organiseerde het EASO twee 
vergaderingen over praktische samenwerking, één over hervestiging en één over de externe 
dimensie van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, en nam het deel aan twee 
workshops van het Bureau voor de uitwisseling van informatie over technische bijstand 
(TAIEX). 

Wat betreft de organisatie van het EASO organiseerde het EASO vier vergaderingen van de 
raad van bestuur, sloot het een werkovereenkomst met het UNHCR en met het FRA, hield het 
zijn derde vergadering met het adviesforum en raadpleegde het EASO het maatschappelijke 
middenveld over verschillende onderwerpen. Het EASO stelde zijn meerjarig werkprogramma 
2014-2016 vast. Tevens evalueerde de Europese Commissie in 2013 de impact van de 
praktische samenwerking van het EASO op asiel en op het gemeenschappelijke Europese 
asielstelsel. 

Bron: Door het Bureau verstrekte bijlage.  
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11: De voorziening was een ruwe schatting en het Bureau wachtte nog op een bevestiging van het 
PMO-bureau van alle vergoedingen en toelagen waarop de in 2013 in dienst getreden medewerkers 
recht hadden. Het Bureau hanteert momenteel een betalingssysteem in excel, dat alle ontvangen of 
nog uitstaande rechten per medewerker vastlegt.  
 
12: Het aantal vertragingen in de betalingen nam in de zomer van 2013 drastisch af. Door toedoen 
van een aanzienlijke toename van de werklast in verband met de activiteiten aan het einde van het 
jaar, traden in het laatste kwartaal van 2013 weer vertragingen op. Er zijn nieuwe 
betalingsprocedures ingevoerd, bijvoorbeeld met behulp van bulk uploads, om het percentage 
vertragingen in de betaling terug te dringen. 
 
13: De tenuitvoerlegging van de zes nog openstaande internecontrolenormen is gaande. In 2014 
zullen ze volledig zijn geïmplementeerd. 
 
14: Het Bureau stelt een significante verbetering van het begrotingsbeheer in 2013 vast en zal 
voortdurend de besteding van begrotingsvastleggingen blijven volgen. Dit zal zorgen voor een hoog 
percentage van de begrotingsuitvoering en voor normale overdrachten.  
 
15: Het Bureau heeft een systeem ingevoerd van maandelijkse controle en rapportage van 
kredietvastleggingen teneinde te kunnen waarborgen dat kredieten tijdig vrijgemaakt worden en 
overdrachten naar het volgende jaar (n+1) beperkt blijven tot het bedrag dat noodzakelijk en 
toereikend is voor de dekking van wettelijke verplichtingen. 
 
16: De vragen voor sollicitatiegesprekken en schriftelijke tests worden opgesteld aan de hand van de 
functievereisten, zoals deze in de aankondiging van de vacature zijn opgenomen. De belangrijkste 
reden om ze niet vóór de eerste bijeenkomst op papier te zetten, is geheimhouding. 
Bij een aantal criteria die voor een baan van wezenlijk belang zijn, zoals uitstekende vaardigheden op 
het gebied van planning en probleemoplossing, bestaat het risico van oneerlijkheid, wanneer deze via 
het sollicitatieformulier worden beoordeeld. Ten behoeve van een grotere doorzichtigheid vermeldt 
het Bureau alle criteria die tijdens het sollicitatiegesprek zullen worden beoordeeld, in een specifieke 
paragraaf van de aankondiging. Het Bureau kwam aan de opmerking van de Rekenkamer tegemoet 
en wijzigde de verklaring over belangenconflicten voor de selectiecomités. Bovendien werd op 
29 november 2013 een beleid inzake het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten 
vastgesteld. 
 
17: Wegingen en drempelscores worden vastgesteld voordat de sollicitatiedossiers worden 
bestudeerd. In overeenstemming met het wervingsbeleid van het Bureau is de drempel om voor het 
sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd en op de reservelijst te worden geplaatst, 70%. Dit geldt 
voor alle selectieprocedures. Bovendien wordt in de notulen van de selectieprocedures verklaard dat 
de drempel tevoren wordt vastgelegd. 
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