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Antwoord van het EASO 

Punt 84. Het EASO benadrukt dat de operationele plannen zijn overeengekomen op 
basis van de door het Bureau en de opvanglidstaten vastgestelde prioriteiten.  

Punt 91. Het EASO benadrukt dat het met ingang van 2019 is begonnen aan de 
opbouw van capaciteit om de prestaties van zijn verrichtingen in lidstaten te 
beoordelen aan de hand van gedefinieerde streefdoelen en uitgangswaarden. 

Tekstvak 7. Het EASO voegt hieraan toe dat met ingang van 1 juli 2019 de 
verantwoordelijkheid voor kwetsbaarheidsbeoordelingen is teruggegeven aan de 
Griekse asieldienst. Het EASO houdt wel de verplichting om mogelijke kwetsbare 
aanvragers ter beoordeling door de Griekse asieldienst door te verwijzen. 

Punt 148. Het EASO wijst erop dat het gebrek aan afstemming het gevolg is van het feit 
dat de lidstaten niet voldoende deskundigen inzetten. Dit ligt buiten de invloedssfeer 
van het EASO. Om dit te verhelpen heeft het EASO aanvullend personeel, d.w.z. 
uitzendkrachten, ingezet. 

Aanbeveling 3a Het EASO aanvaardt de aanbeveling. Het EASO onderzoekt 
verschillende modaliteiten van complementaire detachering, die tegelijk kunnen 
worden ingezet en die het effect van structurele tekorten van deskundigen in lidstaten 
kunnen beperken. Dit betreft niet alleen het beroep op uitzendkrachten, maar ook de 
haalbaarheid van een rooster voor externe deskundigen en het creëren van interne 
teams op oproep. 

Aanbeveling 3b. Het EASO aanvaardt de aanbeveling. Voor de operationele plannen 
voor 2019 zijn uitkomstindicatoren, uitgangswaarden en streefdoelen op hoog niveau 
overeengekomen. De kaders voor de monitoring van de prestaties en de bijbehorende 
gegevensverzameling worden continu verbeterd, zoals vastgelegd in het operationele 
handboek van het EASO, dat in 2020 gereed zal zijn. 



 

 

Aanbeveling 3c. Het EASO aanvaardt de aanbeveling. Met ingang van juli 2019 zijn de 
Griekse asieldienst en het EASO begonnen nieuwe operationele standaardprocedures 
te hanteren ten aanzien van kwetsbaarheid. 

Aanbeveling 5a. Het EASO aanvaardt de aanbeveling. In overleg met de Griekse 
asieldienst beoogt het EASO het aantal medewerkers dat aanvragen behandelt, in juli 
2020 uitgebreid te hebben van 69 tot 240. 

Aanbeveling 5b. Het EASO aanvaardt de aanbeveling. Met ingang van oktober 2019 zal 
het EASO naar aanleiding van een wijziging in het bestaande operationele plan voor 
Italië ondersteuning bieden aan vijf rechtbanken om de ondersteuning van zaken in 
tweede aanleg te testen. Dit wordt vanaf 2020 binnen de gehele regio gestroomlijnd. 
Het EASO zal in Griekenland juridische rapporteurs blijven detacheren en zal 
dienovereenkomstig op aanvullende verzoeken blijven ingaan. 

Aanbeveling 5c. Het EASO aanvaardt de aanbeveling. 
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