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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 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: 

a) de jaarrekening van het Bureau, die bestaat uit de financiële staten2 en de verslagen over de 

uitvoering van de begroting3

                                                      

1 PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11. 

 betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar, 

en 

2 Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, 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. 

3 Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij. 
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b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij deze rekening. 

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 materiële afwijkingen 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

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. 

 en het 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. 

                                                      

4 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 Reporting Standards (IFRS), uitgebracht door de International 
Accounting Standards Board. 
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De verantwoordelijkheid van de controleur 

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

Parlement en de Raad6

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 materiële afwijkingen in de 

rekeningen en op materiële niet-conformiteit 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 internebeheersingsmaatregelen 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 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. Bij de voorbereiding van dit verslag en de 

betrouwbaarheidsverklaring wordt de Rekenkamer geacht rekening te houden met de 

controlewerkzaamheden die de onafhankelijke extern controleur heeft verricht ten aanzien van de 

rekeningen van het Bureau, zoals bepaald in artikel 208, lid 4, van de Financiële Regels van de EU

 een verklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening 

en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Rekenkamer 

verricht haar controle overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake 

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 dat de jaarrekening van het Bureau geen materiële afwijkingen 

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

7

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

als grondslag voor haar betrouwbaarheidsverklaring. 

. 

                                                      

6 Artikel 107 van Verordening (EU) nr. 1271/2013. 

7 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 
26.10.2012, blz. 1). 
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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 de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2014 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. 

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 

van het Bureau betreffende de periode van 1 januari tot 31 december 2014 op alle materiële punten 

wettig en regelmatig. 

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

OPMERKINGEN OVER DE WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

11. Het Bureau droeg in zijn begrotingsbeheerssysteem (ABAC) voor het jaar 2014 ongeveer 

1,3 miljoen euro aan begrotingsvastleggingen over die niet waren afgedekt door juridische 

verbintenissen. Dit is in strijd met de Financiële Regels. Naar aanleiding van de controle van 

de Rekenkamer besloot het Bureau de onregelmatige overdrachten te corrigeren, hetgeen is 

weergegeven in zijn definitieve rekeningen voor het jaar 2014. Aangezien het boekjaar 2014 

echter reeds was afgesloten, was het niet meer mogelijk om een correctie door te voeren in 

het systeem; dit moet in het boekjaar 2015 worden gedaan. 

OPMERKINGEN OVER DE INTERNEBEHEERSINGSMAATREGELEN 

12. Het Bureau verrichtte 1 062 betalingen (28,6 %) na de uiterste datum volgens de 

Financiële Regels. Die betalingen waren gemiddeld 24 dagen te laat. 

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER 

13. Van de 689 875 euro aan uit 2013 overgedragen niet-gesplitste vastgelegde kredieten 

werd 146 417 euro (21,2 %) in 2014 geannuleerd (2013: 16,5 %). Dit wijst op tekortkomingen 

in de begrotingsplanning van het Bureau en is in strijd met het jaarperiodiciteitsbeginsel. De 
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annuleringen hebben vooral betrekking op diensten van uitzendbureaus en 

personeelsopleidingen alsook op kosten voor administratieve ondersteuning en vertaling. 

14. Het Bureau heeft slechts vastleggingskredieten ad 12,4 miljoen euro uitgevoerd, ofwel 

84,7 % van de goedgekeurde begroting (2013: 10,5 miljoen euro, ofwel 87,3 %). Het niveau 

van de naar 2015 overgedragen vastgelegde kredieten was hoog voor titel II (administratieve 

uitgaven): 608 848 euro, ofwel 27,9 % (2013: 540 269 euro ofwel 30,7 %) en hield 

voornamelijk verband met in 2014 geleverde advies- en IT-adviesdiensten die in 2015 nog 

niet waren gefactureerd of nog moesten worden geleverd. 

OVERIGE OPMERKINGEN 

15. Het Bureau kent een sterk personeelsverloop: 14 personeelsleden verlieten het Bureau 

in 2014, waaronder vier leidinggevende ambtenaren. Dit sterke personeelsverloop houdt 

een aanzienlijk risico in voor de verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vermeld in het 

jaarlijkse en het meerjarige werkprogramma. 

16. Overeenkomstig een besluit van de uitvoerend directeur worden deelnemers aan de 

door het EASO georganiseerde vergaderingen voor de vergoeding van kosten ingedeeld in 

drie categorieën (A, B of C). De betalingen aan deelnemers aan vergaderingen over 2014 

bedroegen in totaal 997 506 euro. Deelnemers in categorie A worden geacht een specifieke 

taak te vervullen bij de vergaderingen en ontvangen een forfaitaire vergoeding voor reis- en 

verblijfkosten; deelnemers in categorie B ontvangen alleen een forfaitaire vergoeding voor 

reiskosten. Deelnemers in categorie C komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Het 

aantal deelnemers dat een vergoeding als begunstigde in categorie A ontving, steeg van 

61 % in 2013 tot 69 % in 2014. Er zijn geen bewijsstukken ter onderbouwing van de indeling 

van de deelnemers in de drie categorieën.  

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN VOORGAANDE JAREN 

17. Bijlage I

 

 bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar 

aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer van voorgaande jaren. 
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Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Milan Martin CVIKL, lid 

van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 8 september 2015. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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Bijlage I 

Follow-up van de opmerkingen van het voorgaande jaar 

Jaar Opmerking van de Rekenkamer 
Stand van de corrigerende maatregel 

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

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

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 

2013 
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. 

N.v.t. 

2013 
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. 

Nog af te handelen 

2013 Zes van de 16 internecontrolenormen zijn 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.) 

2013 

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 de 
begrotingsbehoeften als de overdrachten van de vastgelegde kredieten significant lager dan vorig 
jaar. 

N.v.t. 

2013 

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. 

N.v.t. 

2013 

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. 

Loopt nog 
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Bijlage II 

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, EASO 

(Valletta Harbour, 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 de 
Dienst 
(Verordening (EU) 
nr. 439/2010 van het 

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, 
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Europees Parlement 
en de Raad tot 
oprichting van een 
Europees 
Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken) 

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 de coördinatie van de maatregelen 
betreffende hervestiging van de lidstaten. 

Bestuur 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. 
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 
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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 
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 en 
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 2014 (2013) ter 
beschikking van het 
Bureau gestelde 
middelen 

Definitieve begroting 
15 663 975 euro (12 miljoen euro). 
Personeelsbestand per 31 december 2014 
Toegestane posten (tijdelijk personeel): 51 (45), waarvan 48 (44) bezet 
Andere posten (arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale 
deskundigen): 33 (32), Bezette posten: 31 (27) 
Totaalaantal posten: 84 (77) 
waarvan 792 (71) bezet door personeelsleden, waarvan er 
– 45 (43) beleidstaken, en 
– 34 (28) administratieve en ondersteunende taken verrichten. 

Producten en 
diensten in 2014 

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 en drie regionale opleidingen, 
ontwikkelde het één nieuwe opleidingsmodule, werkte het vier reeds 
bestaande modules bij, ontwikkelde het twee cursushandboeken en een 
jaarlijks opleidingsverslag op basis van de "training cockpit", organiseerde 
het het jaarlijkse didactische seminar en één opleiding over de 
vergaderingen van de nationale contactpunten en startte het het proces 
voor de certificering van het EASO-opleidingssysteem. 
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De werkzaamheden van het EASO op het gebied van de kwaliteit van 
asielprocedures en –besluiten omvatten het thematisch in kaart brengen 
van de toegang tot de procedures, de identificatie van personen met 
speciale behoeften en speciale procedures, de ontwikkeling van een 
publicatie over het kwaliteitsinstrument inzake persoonlijke gesprekken, 
de organisatie van 3 thematische vergaderingen, 8 vergaderingen van 
werkgroepen en een vergadering van de nationale contactpunten over 
kwaliteit. EASO versterkte tevens zijn samenwerking met de leden van 
rechtbanken en tribunalen, organiseerde een jaarlijkse conferentie en drie 
vergaderingen van deskundigen en ontwikkelde een praktisch instrument 
voor artikel 15, onder c, van de Kwalificatierichtlijn. Op het gebied van 
mensenhandel coördineerde EASO van oktober 2012 tot oktober 2014 een 
verslag over de gemeenschappelijke activiteiten van de JBZ-organen ter 
bestrijding van mensenhandel en organiseerde het één vergadering van 
deskundigen. 
Een EASO-samenwerkingsconferentie over niet-begeleide minderjarigen 
en vier thematische vergaderingen werden georganiseerd; een publicatie 
over het opsporen van familieleden en de evaluatie van de publicatie 
"EASO age assessment practice in Europe" werden opgezet. 
Wat betreft informatie over landen van herkomst (COI) ontwikkelde EASO 
verder het COI-portaal met 580 actieve gebruikers, creëerde het vier 
nieuwe specifieke COI-netwerken voor Iran, Irak, Rusland en Afghanistan, 
organiseerde het twee vergaderingen, vier opleidingen voor de nationale 
beheerders van het gemeenschappelijke portaal, twee vergaderingen van 
het strategische COI-netwerk en 13 landenspecifieke workshops en 
seminars. Bovendien produceerde EASO twee COI-verslagen (over Somalië 
en Tsjetsjenië) en een publicatie over "Tools and tips for online COI 
research". 

Speciale steun: het EASO verleende speciale steun aan Italië voor de 
voltooiing van de uitvoering van het speciale steunplan dat van start ging 
in 2013, en vanaf juni 2014 aan Cyprus. Het EASO organiseerde zes 
proefprojecten over de gezamenlijke verwerking van asielaanvragen en zes 
vergaderingen over praktische samenwerking op het gebied van middelen 
voor steunverlening, noodplannen, hervestiging en ontvangst. Het EASO 
nam deel aan het jaarlijkse overbrengingsforum, en het in kaart brengen 
van de hervestigingscycli in de lidstaten werd voltooid. Daarnaast voerde 
het EASO in samenwerking met andere belanghebbenden acht acties uit in 
het kader van de Taskforce Middellandse Zeegebied. 

Noodsteun: het EASO verleende noodsteun aan Griekenland en Bulgarije 
ter voltooiing van de respectieve operationele plannen. Het EASO 
organiseerde twee vergaderingen van de asiel-interventiepool van 
nationale contactpunten. 

Ondersteuning op het gebied van informatie en analyse: het EASO 
publiceerde zijn jaarverslag over de stand van zaken op asielgebied in de 
EU in 2013, met inbreng van ongeveer 40 belanghebbenden. Daarnaast 
ontwikkelde het EASO drie kwartaalverslagen over asiel, twaalf 
maandelijkse asielverslagen en zeven ad-hocverslagen. Tevens 
organiseerde het EASO twee vergaderingen met de Group of Provision of 
Statistic (GPS, groep ter verstrekking van statistieken), voerde het fase II 
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van zijn systeem voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid volledig uit 
en ontwikkelde het een voorstel voor fase III ervan.  
Steun aan derde landen: het EASO startte de uitvoering van zijn strategie 
voor extern optreden, met name door de uitvoering van een project voor 
een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) met 
Jordanië, Tunesië en Marokko. Het EASO richtte een Netwerk externe 
dimensie op, organiseerde twee vergaderingen voor praktische 
samenwerking en vertaalde een van zijn opleidingsmodules in het 
Arabisch. 

Wat betreft de organisatie van het EASO en zijn samenwerking met 
belanghebbenden organiseerde het drie vergaderingen van de raad van 
bestuur, stelde het drie besluiten van de raad van bestuur vast, sloot het 
een werkovereenkomst met eu-LISA, hield het zijn vierde vergadering met 
het adviesforum en raadpleegde het het maatschappelijk middenveld over 
verschillende onderwerpen. In 2014 was het EASO voorzitter van het 
netwerk van JBZ-organen en organiseerde het in dat kader drie 
contactgroepvergaderingen en de vergadering van de hoofden van JBZ-
instanties. Ten slotte versterkte het EASO zijn interne en externe 
communicatie: vaststelling van een communicatiestrategie, regelmatige 
publicatie van persberichten en nieuwsbrieven, en organisatie van 
voorlichtingsdagen in de lidstaten en bij het Europees Parlement.  
In 2014 werd begonnen met de externe evaluatie van het EASO. 

1 Per 31.12.2014 was het aantal toegestane GND-posten afgenomen van 14 tot 12. 
2 Inclusief tot 31.12.2014 gedane aanstellingsbrieven. 
Bron: Door het Bureau verstrekte bijlage.  
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11. Zoals aangegeven door de Rekenkamer heeft het Bureau de noodzakelijke wijzigingen 

voor de laatste periode van 2015 in het begrotingsbeheersysteem aangebracht. 

12. EASO erkent dat het percentage late betalingen te hoog is en pakt de onderliggende 

oorzaak van deze situatie aan. In de tweede helft van 2015 zullen specifieke maatregelen 

worden genomen om het huidige percentage late betalingen aan het einde van het boekjaar 

substantieel te verlagen. 

13.-14. EASO zal ten minste tweemaal per jaar de jaarbegroting beoordelen, te beginnen in 

het tweede kwartaal van 2015, teneinde de procedure van begrotingsplanning en 

begrotingsuitvoering te verbeteren en het aantal disproportionele overdrachten aan het einde 

van het boekjaar te verminderen. Daarnaast heeft EASO in juni 2015 een nieuwe opzet 

ingevoerd voor een maandelijks begrotingsverslag, waarmee een gerichte analyse van 

factoren die van invloed zijn op de begrotingsuitvoering wordt gegeven alsmede tijdig 

corrigerende acties aan de ordonnateurs worden voorgesteld. Ten slotte zijn interne 

workshops over de begrotingsuitvoering en het financiële beheer gepland voor het derde en 

vierde kwartaal. EASO verwacht met deze combinatie van maatregelen een veel beter 

resultaat voor de begrotingsuitvoering in 2015 te bereiken. 

15. EASO heeft nieuw personeel aangenomen ter vervanging van het personeel dat vorig 

vertrok; alle posten zijn bezet dan wel aanwervingsprocedures zijn gaande. Het Bureau 

erkent dat de medewerkers van grote waarde zijn; er zullen activiteiten in het kader van 

personeelszaken ter ondersteuning van deze benadering worden ondernomen. 

16. EASO neemt kennis van deze opmerkingen en zal ervoor zorgen dat in 

uitnodigingsbrieven de toepasselijke categorie voor de vergoedingen duidelijker wordt 

aangegeven. 

EASO verwacht voor deelname en bijdrage aan de georganiseerde activiteiten een zeer hoog 

niveau van specialistische kennis, zoals nader aangegeven in de ondersteunende 



European Asylum Support Office 
 

EASO reply_NL 

documentatie en het jaarlijkse werkprogramma. Het veelvuldig gebruik van deelnemers in 

categorie A is derhalve een logisch gevolg van deze eisen. 


	Inleiding
	Toelichting bij de betrouwbaarheidsverklaring
	Betrouwbaarheidsverklaring
	De verantwoordelijkheid van de leiding
	De verantwoordelijkheid van de controleur
	Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen
	Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen


	Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen
	Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen
	Opmerkingen over het begrotingsbeheer
	Overige opmerkingen
	Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren

		2015-10-07T12:43:08+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




