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1. Organisatie

1.1 Algemeen

Met veel inzet en enthousiasme is er in 2012 gewerkt aan de oprichting en start van het iMMO. Er is

een Organisatie opgezet en een (deels nieuwe) groep rapporteurs opgeleid. Vanaf 1 maart 2012 werd

iMMO operationeel. De stichting is gevestigd aan de Nienoord 5, 1112 XG te Diemen en ingeschreven

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53162528. De

stichting heeft geen winstoogmerk.

iMMO deelt als zelfstandige Organisatie de huisvesting met alle organisaties die deel uitmaken van

Stichting Arq Psychotrauma Expert Groep (Arq). Ook al is iMMO geen partner van Arq, iMMO kan wel

gebruikmaken van de gezamenlijke voorzieningen zoals de receptie en de facilitaire ondersteuning.

iMMO beschikt over drie kantoorruimten waaronder één onderzoeksruimte.

1.2 Doel en missie

Het IMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder

door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane

behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context

van een asielprocedure. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan de uitvoering van wet

en regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige asielprocedure.

Het iMMO beschouwt de tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en

inhumane behandeling, in het bijzonder in de context van een asielprocedure, als een

publieke, morele erezaak, gegeven letter en geest van de Nederlandse rechtsorde en de

humanitaire traditie van ons land. Het iMMO beoogt daarin een waardevolle,

onbaatzuchtige rol te vervullen.

De tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling

vergt expertise(ontwikkeling) en een gedisciplineerde organisatieopzet. Deze komen het

best tot hun recht in een onafhankelijk en zich op deze problematiek toeleggend instituut,

waarin alle relevante disciplines zijn verenigd in een geïntegreerde procesgang.

Het IMMO wil een kennisinstituut zijn dat bijdraagt aan verwerving en verspreiding van

kennis en kunde over slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. Hiertoe behoren

het doorgeven van ervaringen uit onderzoeken (binnen de kaders van vertrouwelijkheid),

het geven van advies en consultatie, het verzorgen van opleidingen -in het bijzonder ten

aanzien van het indicatiestellen voor een onderzoek door het IMMO- en het uitbrengen van

(trend)rapportages, jaarverslagen en andere publicaties.

Het iMMO wil een vertrouwensinstituut zijn voor de slachtoffers van marteling en inhumane

behandeling zelf, voor alle partijen die betrokken zijn bij de opvang, beoordeling en

behandeling van die slachtoffers en voor de samenleving in het algemeen. Het IMMO beoogt

dat zijn oordeel als een gezaghebbend professioneel deskundigenadvies door allen wordt
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aanvaard en dat het forensisch medisch onderzoek als onderdeel van de asielprocedure is

geborgd.

Het iMMO wil een actief lid zijn van de internationale gemeenschap van instituten betrokken

bij opvang, onderzoek en behandeling van slachtoffers van marteling en inhumane

behandeling.

Het iMMO kent geen winstoogmerk en beoogt na de projectfase (2012-2014), een financieel

zelfstandige instelling te zijn.

IMMO tracht haar doelen te verwezenlijken door onder andere:

1. het opzetten en uitvoeren van objectiverend medisch en psychologisch onderzoek bij

individuele personen;

2. het bevorderen van deskundigheid bij medewerkers en instanties die bij de opvang en de

beoordeling van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling zijn

betrokken, onder meer door opleiding en training;

3. het verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek, informatieverschaffing

en maatschappelijke voorlichting;

4. het samenwerken met andere (inter)nationale organisaties op het terrein van

vluchtelingen(zorg) en mensenrechten.

De activiteiten van iMMO worden uitgevoerd ongeacht politieke, godsdienstige of andere

overtuiging en ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afkomst, geslacht, seksuele

geaardheid, maatschappelijke status, leeftijd of taal van de vermoede slachtoffers van

mensenrechtenschending.

THet IMMO krijgt een aanvraag voor het doen van een medisch onderzoek bij een man die verklaart in zijn land

gearresteerd en gemarteld te zijn na deelname aan demonstraties. Naast dat hij is gestompt en geslagen, is er

sprake van seksueel geweld en is hij met een heet voorwerp op zijn rug gemarteld. Omdat hij geblinddoekt is,

kan hij niet zien wat voor voorwerp dit is. Wel gilt hij van de pijn als dit voorwerp sissend op zijn huid wordt

gehouden. Daarna kan hij niet meer op zijn rug liggen van de pijn. Van anderen hoort hij dat hij grote

brondbioren heeft, hoog op zijn rug. Na tien dagen koopt zijn rijke familie hem vrij. Zijn familie dringt erop aan

het land te verlaten en te vluchten.

Omdat hij wisselend heeft verklaard over details, weinig weet te vertellen over de gevangenis en zijn vrijlating

niet geloofwaardig wordt bevonden, mist zijn aanvraag volgens de IND positieve overtuigingskracht.

De huisarts zegt dat de duidelijke littekens die hij heeft over gehouden aan de verbrandingen het gevolg zijn van

martelingen met een heet strijkijzer. De IND stelt echter dat de medische informatie van de huisarts niet met

zekerheid aantoont dat er een causa!e relatie is tussen de fittekens en martelingen. Verder hecht de IND aan de

verklaring van de behandelend arts weinig waarde omdat deze uit gaat van het verhaal van de patiënt.

De advocaat vraagt dan een iMMO-onderzoek aan. Het iMMO doet een onafhankelijk medisch onderzoek en

heeft de rol van deskundige en niet van behandelaar.
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De 1MMO-rapporteur komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat de gevonden littekens nauwelijks anders

kunnen worden geduid don passend bij verbranding met een strijkijzer. De littekens zijn dermate specifiek

puntig en met uitsparingen van de stoomgaten van het strijkijzer, dat er geen andere voorwerpen een dergelijke

verwonding kunnen geven. De conclusie luidt, conform de grada t/es van het Istanbul Protocol, dat de littekens

‘typerend’ zijn voor het relaas van betrokkene over het ontstaan door martelingen.

De rechtbank behandelde het beroep zonder de 1MMO-rapportage af te wachten en verklaarde het beroep om

andere redenen gegrond. De rechtbank droeg de IND wel op een nieuw besluit te nemen met in achtneming van

de rapportage van het IMMO. Die rapportage werd begin januari 2013 in gediend. Een maand later werd de

asielaanvraag toegewezen.

1.3 Organisatie

1.3.1 Samenstelling van het bestuur

Het MMD weet zich gesteund door een betrokken en actief bestuur om het ontstaan- en beleid - van

IMMO in goede banen te leiden. In de loop van 2012 werd het voorlopige oprichtingsbestuur

vervangen door het definitief bestuur van de stichting. Naast de voorzitter mr. René Peters, arts,

hebben daarin drie nieuwe leden zitting, te weten Ren Sluis, econoom/accountant (penningmeester),

Ronald Rijnders, forensisch psychiater (algemeen lid) en Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar

rechtssociologie (algemeen lid).

1.3.2 Personeel

De beoogd directeur werd gedurende 2012 vervangen door een coördinator en psycholoog op

interim basis (ieder voor 0.44 fte). Sinds 1 maart 2013 is deze constructie beëindigd en zijn

Annemieke Keunen als directeur (0.67 fte) en Elsbeth Kors als klinisch psycholoog (0.44 fte) tot eind

2014 aangesteld. Daarnaast heeft Evert Bloemen als arts een aanstelling van 0.33 fte. De

oorspronkelijke bureaubezetting van een aparte office-manager en een juridisch dossier medewerker

is per 1 oktober 2012 veranderd in de aanstelling van twee dossier-/officemedewerkers, Danielle

Piechocki en Meeuw Kollen (ieder 0.89 fte), zodat de bureauorganisatie minder kwetsbaar is. Het

bureau krijgt voor de administratie ondersteuning van twee vrijwilligers voor 1Y2 dag per week. De

staf wordt sinds oktober 2012 op vrijwillige basis inhoudelijk versterkt door twee rapporteurs: een

huisarts en een chirurg n.p. Per 31 december 2012 bedroeg het aantal fte 2,97 (bij een 36-urige

werkweek).

Met VluchtelingenWerk werd overeengekomen dat het IMMO bij juridische kwesties gebruik kan

maken van de helpdesk, in het bijzonder van een jurist die zich specialiseert in de plaats van het

medisch steunbewijs in de asielprocedure.
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Het bureau heeft ondanks de wisselingen in de personeelsbezetting gedurende het eerste jaar, veel

bereikt: de opstart en uitvoering van het operationele werkproces voor coördinatie en begeleiding

van de medische onderzoeken; een opleidingstraject voor rapporteurs met formats en protocollen;

een website; een huisstijl; (externe) trainingen; werkafspraken met belangrijke partijen; publicaties

waaronder de nieuwsbrieven en twee hoofdstukken in een Engelstalig handboek. Ten slotte hebben

stafleden van het iMMO bijdragen geleverd aan verschillende congressen.

1.3.3 Rapporteurs

Er is in 2012 een enthousiaste groep van ruim 50 artsen en psychologen ontstaan waarvan de

meesten inmiddels meerdere onderzoeken hebben verricht. Een aantal rapporteurs werkte eerder

als zodanig bij de Medische Onderzoeks Groep (MOG) van Amnesty of bij het project MAPP

(Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen). De rapporteurs beantwoorden aan een duidelijk

profiel, dat is vastgelegd in het Reglement Rapporteurs iMMO. Dit reglement, net als andere

documenten te raadplegen op de website van iMMO, bevat (zorgvuldigheids)regels over de inzet en

het handelen van rapporteurs.

De opleiding tot iMMO-rapporteur bestaat uit een introductietraining van één dag; het bijwonen van

de intervisiebijeenkomsten twee maal per jaar en de studiedag één maal per 9 maanden. De

rapporteurs ontvangen relevante literatuur. De opleiding van alle rapporteurs wordt met name vorm

gegeven door begeleiding van een ervaren collega-rapporteur tijdens het onderzoek en bij het

schrijven van de rapportage. Een 1MMO-onderzoek wordt verricht aan de hand van een protocol en

een door de staf geformuleerde vraagstelling. Regelmatig werken rapporteurs intercollegiaal samen

indien de multiple medische problematiek van de te onderzoeken asielzoeker dat verlangt. Ten

behoeve van het schrijven van de rapportages is een format opgesteld. Er wordt veel tijd aan een

rapportage besteed en er is altijd sprake van supervisie en ‘collegiale tegenspraak’. Vanuit het

bureau vindt alle administratieve ondersteuning plaats.

Trainingsdag 1MMO 6 oktober 2012
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In 2012 werden verschillende trainingsdagen georganiseerd. Daarnaast vond een studiedag plaats

op zaterdag 6 oktober. Er is onder andere uitvoerig aandacht besteed aan het schrijven van een

deskundigenbericht binnen het bestuursrecht en aan het objectiveren en verslagleggen van littekens.

Ook de intercollegiale samenwerking tussen verschillende disciplines ten behoeve van een iMMO

onderzoek kwam aan de orde. Geëvalueerd werd waar rapporteurs bij het onderzoek tegenaan

lopen.

“Eenmaal thuis vraagt mijn partner hoe het ging. Ik vertel hoe ik twijfel of ik dit onderzoek wei goed heb

gedaan. Hij spiegeit mij en herinnert me eraan dat ik dit altijd denk. Vraagt me waarom ik dit eigenlijk doe, als

ik er toch altijd maar weer zorgen over heb. En dan weet ik het weer. Als ik het verslag ga schrijven kan ik weer

afstand nemen. Het is een taak en een puzzel om als deskundige mijn bevindingen over te brengen en een

duidelijke plek te geven in de rechtsgang. Ik hoef niet te bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor

asiel, ik lever alleen een bijdrage aan een eerlijke procesvoering. Het wordt gelezen en het wordt gevolgd en er

worden stappen gemaakt. Dat voelt goed en dat is waar ik het voor doe...” (rapporteur, juli2013)

1.3.4. Databestand

Er is in 2012 een voorlopige dataverzameling aangelegd aan de hand waarvan de effecten van de

iMMO-onderzoeken op de uitkomst van de asielprocedure gemonitord kunnen worden. Zo worden

het type aanvraag, de betrokken onderzoeker (s), de tijdsduur van aanvraag tot afronding, en de

voorlopige uitkomst in de asielprocedure geregistreerd. Het iMMO streeft er naar alle rapporteurs op

de hoogte te houden van een IND beschikking of vonnis door een rechtbank waarin in een iMMO

rapportage beoordeeld wordt zodat iedereen kennis kan nemen van de effecten van een 1MMO-

rapportage. In 2013 zal een meer uitgebreide database gereed komen.

1.3.5. Publicaties

Er zijn in de loop van het jaar verschillende artikelen over de impact van forensisch medisch

onderzoek in de asielprocedure verschenen. In het artikel in Medisch Contact dat nog voor de

daadwerkelijke start van MMD verscheen, werd een oproep aan artsen en psychologen opgenomen.

• ‘Wij kunnen veel meer artsen gebruiken’, H. Maassen, Medisch Contact, 66 nr. 48(2011), pp.

2955-2957.

• Kwetsbare asielzoekers verkeren in bewijsnood, interview met Evert Bloemen, arts en iMMO

staflid door Clemy van Koningsbruggen, Cogiscope 03-12, pp.l8-21.

• Daar slaap ik wel eens slecht van, interview met Lenneke Heeffer, huisarts en iMMO-rapporteur,

Els Wiegant, LHV in De Dokter, November 2012, p.37.

• Maieutics. A common interdisciplinary working methodology (legal-psychological). Onder

redactie van de ltalian Council for Refugees-CIR (Rome 2012).
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1.3.6 Website & Nieuwsbrief

De huisstijl is ontworpen door Karin Janssen en verwerkt in de website die op 26 maart 2012 online

ging. Het symbool voor iMMO is dat van een openstaande deur: een beeldmetafoor waarmee allerlei

toepasselijke betekenistoekenning mogelijk is. Op de website kunnen potentiele opdrachtgevers

terecht met vragen en staat beschreven hoe men een verzoek om een forensisch medisch onderzoek

in kan dienen. Ook kan men daar terecht voor de benodigde toestemmingsformulieren en

machtigi nge n.

De website van het iMMO, www.stichtingimmo.nl, is voor een belangrijk deel tevens in het Engels

beschikbaar.

De nieuwsbrief die in 2012 vijf maal verscheen, is in dezelfde huisstijl als de website opgemaakt. De

gratis nieuwsbrief wordt breed verspreid en bereikt in elk geval alle belangrijke actoren die een rol

spelen bij de uitvoering van de asielprocedure. In 2013 zal de nieuwsbrief minimaal ieder kwartaal

verschijnen.
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2. iM’ rzoeken

De aanvraag voor een onderzoek kan worden ingediend door het vermoede slachtoffer van marteling

en inhumane behandeling, diens raadsman of—vrouw of een relevante instantie, zoals een rechtbank

of de IND. De procedure verloopt in het kort als volgt.

2.1. Aanvraagprocedure

Na ontvangst van de benodigde medische en juridische stukken, wordt bekeken of alles aanwezig is.

Vaak worden er nog ontbrekende stukken opgevraagd via de aanvrager. Tot op heden zijn de meeste

aanvragen afkomstig van advocaten, medewerkers van VluchtelingenWerk of juridisch medewerkers

van organisaties die sociaal juridische hulp verlenen aan mensen die uitgeprocedeerd zijn. Indien het

dossier compleet is, wordt de aanvraag in het wekelijks stafoverleg beoordeeld. Dit leidt tot een

gemotiveerde toe- of afwijzing van de aanvraag. De algemene criteria hiervoor zijn in te zien op de

website. Er zijn verschillende redenen waarom een aanvraag niet tot een iMMO-onderzoek leidt. Zo

moeten er voldoende medische aanknopingspunten in het dossier aanwezig zijn die te maken

zouden kunnen hebben met mensenrechtenschendingen in het land van herkomst. Ook zal de

aanvrager aannemelijk moeten maken dat de inbreng van een forensisch medisch onderzoek zinvol

is. Als er door de IND bijvoorbeeld ernstig wordt getwijfeld aan de opgegeven persoonsgegevens of

er ligt al een Dublin-claim, dan heeft een iMMO-onderzoek meestal weinig zin omdat dan andere

juridische zaken in de asielprocedure doorslaggevend zijn. Indien het er uitsluitend om gaat om te

bepalen of er belemmeringen te verwachten zijn bij het horen door de IND, dan zal iMMO de

aanvrager adviseren een (her) onderzoek door MediFirst aan te vragen. Een afwijzing wordt altijd

gemotiveerd.

Bij een toewijzing wordt de aanvrager geïnformeerd en wordt het dossier uitgezet voor onderzoek en

rapportage. De feitelijke uitvoering van het onderzoek en de rapportage is protocollair beschreven.

Dat protocol wordt nauwkeurig gevolgd door de rapporteurs, de collega meelezers en het bureau.

2.2 Onderzoek

Bij de toewijzing van een onderzoek wordt gekeken welke discipline (arts, psychiater of psycholoog)

met name nodig zal zijn voor de gepresenteerde klachten. Ook wordt rekening gehouden met het

verzoek of de onderzoeker en/of de tolk een man of juist een vrouw kan zijn. Eventueel worden

twee rapporteurs gevraagd gezamenlijk een onderzoek te doen; bijvoorbeeld een arts en een

psycholoog. Wanneer er sprake is van littekens, kan indien nodig, ook nog de afdeling dermatologie

van het AMC geconsulteerd worden om aan te geven of en zo ja in welke mate, deze passen bij het

asielrelaas van betrokkene.
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2.3. Rapportage

Een rapportage wordt opgesteld volgens een vast protocol. De bevindingen voor de psychische en

somatische klachten worden beoordeeld volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol. Dat is de

internationaal aanvaarde standaard waarmee medici onderzoek naar de gevolgen van foltering en

ander geweld doen. Daarbij worden de klachten zowel op zichzelf als in context beoordeeld op ernst

en geloofwaardigheid.

Een vrouw die niemand vertrouwt, bang is en psychische klachten heeft, dient een asielaanvraag in. De

aanvraag wordt afgewezen en ze raakt uitgeprocedeerd. Dan dient ze een herhaalde asielaanvraag in waarbij

ter toelichting een 1MMO-rapportage wordt overlegd. Hieruit blijkt aan de hand van psychiatrisch en

psychologisch onderzoek ander meer dat de vrouw een Post Traumatische Stress Stoom/s en ernstig depressieve

klachten heeft. In de iMMO-rapportage wordt geconcludeerd dat de ernst van de problematiek het zeer

waarschijnlijk maakt dat er ten tijde van de eerste asielaanvraag sprake was van beperkingen om te komen tot

een compleet, coherent en consistent asielrelaas. Ook uit het destijds gegeven Medisch Advies Horen en
Beslissen van MediFirst blijkt dat er sprake was van medische problematiek die van invloed kon zijn op de
verklaringen van de vrouw. Maar met het bestaan van deze prablematiek lijkt in de eerste asielprocedure geen
rekening te zijn gehouden.

De vrouw wordt opnieuw gehoord. De herhaalde asielaanvraag wordt echter afgewezen met toepassing van
artikel 4:GAlgemene wet bestuursrecht: er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden aangevoerd. In beroep
besluit de vaorzieningenrechter echter dat de iMMO-rappomtage wel degelijk voldoende aanknopingspunten
bevat voor het oordeel dat de vrouw in haar eerste procedure niet in staat was om compleet, coherent en

consistent te verklaren. De IND had bij de beoordeling van het asielrelaas wel expliciet aandacht moeten
besteden aan het advies van MediFirst. Daarnaast is met het 1MMO-rapport volgens de rechter een begin van
bewijs geleverd dat de psychische klachten van de vrouw gerelateerd zijn aan traumatische gebeurtenissen die
mogelijk onder de reikwijdte van artikel 3 EVRM vallen en ook thans beperkingen opleveren op haar vermogen
om compleet, coherent en cansistent te verklaren. Ook lag het volgens de rechter op de weg van de IND om hier

een nader onderzoek naar te doen en te bezien hoe de verklaringen van verzoekster -rekening houdend met
haar psychische gesteldheid en de conclusies uit het iMMO-rapport- moeten worden beoordeeld op
geloofwaardigheid. Het beroep wordt gegrond verklaard.

2.4 Aantallen en resultaten in 2012

In 2012 werden in totaal 210 aanvragen voor een iMMO-onderzoek ingediend. Op 31 december 2012

had het IMMO bij 51 aanvragen nog geen beoordeling verricht omdat op aanvullende stukken of een

eerste voornemen/beschikking van de IND werd gewacht. In 11 gevallen was de aanvraag om

uiteenlopende redenen weer ingetrokken. De resterende 148 aanvragen waren medisch inhoudelijk

beoordeeld. In 38 zaken (ruim 25%) werd door MMD besloten dat er geen onderzoek plaats zou

vinden. Van de 97 aanvragen die wel werden toegewezen waren er aan het einde van 2012 55

daadwerkelijk afgesloten met een rapportage, 37 waren nog in de onderzoeksfase en in 5 zaken vond

uiteindelijk geen onderzoek plaats omdat betrokkene voortijdig was uitgezet of met onbekende

bestemming was vertrokken. In 13 zaken werd besloten tot een uitgebreid schriftelijk advies aan de

hand van het dossier maar zonder lichamelijk onderzoek. Van de 55 zaken die in 2012 met een

rapportage werden afgesloten, is (per 1juli 2013) in 24 zaken door de IND alsnog een positieve

beschikking afgegeven; ligt in 6 zaken de zaak nog voor bij de IND en loopt in 18 zaken de procedure

nog bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of het Europees Hof van
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Justitie (medio 2013). In 3 zaken wordt nog gewacht met het indienen van de rapportage. Ten slotte

is in 2 zaken de betrokkene teruggekeerd naar het land van herkomst en hebben we in 2 zaken nog

niets van de advocaat over de afloop vernomen.

Naast de beoordeling van de onderzoeksaanvragen werden ook nog 97 adviezen afgegeven. Deze

komen binnen per telefoon, e-mail of het online formulier ‘Stel uw vraag’ en worden ingediend door

de advocatuur, medewerkers van VluchtelingenWerk of medewerkers uit de gezondheidszorg. Het

betreft hier veelal uitvoerig overleg of het indienen van een aanvraag zinvol is en of een iMMO

rapportage een verschil kan maken. Uiteindelijk hebben 14 van deze adviezen toch tot een medisch

onderzoek geleid. Ook worden er adviezen van meer praktische aard gegeven; bijvoorbeeld over de

wijze van invullen en indienen van de aanvraag, waar en door wie de nodige stukken moeten worden

opgevraagd etc. En ten slotte werden er meer inhoudelijke adviezen gegeven. Bijvoorbeeld een

uitgebreid telefonisch overleg met het Kenniscentrum Art 1. dat in opdracht van het EU agentschap

voor de grondrechten (FRA) onderzoek doet naar de situatie in Nederland m.b.t. tot organisaties die

zich in Nederland bemoeien met de zorg en opvang van slachtoffers van marteling en geweld.

3. Lezingen, trainingen en samenwerking

3.1 Lezingen

• Op 7 mei 2012 heeft Evert Bloemen gesproken over medische aspecten in de asielprocedure voor

Vreemdelingen Advocaten (Raad voor Rechtsbijstand).

• In mei 2012 heeft Evert Bloemen bij de Werkgroep Rechtsbijstand in Vluchtelingenzaken van

VluchtelingenWerk Nederland een voordracht over de werkwijze van het IMMO gehouden.

• Op uitnodiging van het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt(ROS) heeft Etsbeth Kors op 5

juni 2012 ook over het doel en de werkzaamheden van het iMMO verteld. Tijdens de bijeenkomst

waren mensen uit allerlei groeperingen aanwezig die betrokken zijn bij ongedocumenteerde

vluchtelingen, o.a. advocatuur, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en noodopvang.

• Op de internationale Dag van de Mensenrechten, 10 december 2012, vond een bijeenkomst plaats

onder de titel ‘SamenWerken aan Herstel’ georganiseerd door de convenantpartners GGZ

Asielzoekers en Vluchtelingen in samenwerking met GGZ Nederland. Annemieke Keunen heeft daar

een lezing over het werk van MMC verzorgd.

• Op de afsluitende bijeenkomst van het Europees project Maeutics van 14 december 2012, heeft

Annemieke Keunen voor een Europees gehoor met politici en vertegenwoordigers van NGO’s, over

de inhoud van de iMMO-bijdragen aan het bijbehorend handboek, een toelichting gegeven en

geparticipeerd in een paneldiscussie.
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3.2 Trainingen

Elsbeth Kors heeft in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland (VWN) in het voorjaar van

2012 drie trainingen in Amsterdam, Vught en Zwolle verzorgd aan VWN-vrijwilligers die werkzaam

zijn in het oosten en noorden van Nederland.

3.3 Europese samenwerking

MMC heeft in 2012 nauw samengewerkt in een Europees project (Maieutics) met verschillende

partners uit Italië (CIR Consiglio Italiano per ii Refugiati), Roemenië (The Rornanian National Council

For Refugees Foundation en de ICAR Foundation), Griekenland (Greek Council for Refugees GCR) en

Groot-Brittannië (Freedom from Torture). Het was een project gefinancierd door de EU waarin

centraal stond wat de effectiviteit is van de inbreng van meer psychologische expertise tijdens het

horen en begeleiden van slachtoffers van marteling en andere geweldservaringen in de

asielprocedure. iMMO heeft deelgenomen aan twee expertmeetings op 3 en 4juli en op 12

december 2012. Op 13 december vond een eendaags afsluitend congres plaats waarin een handboek

over deze problematiek werd aangeboden aan de Italiaanse IND. iMMO heeft in het handboek het

hoofdstuk over signalering verzorgd evenals een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse

asielprocedure en de aandacht daarbij voor slachtoffers van marteling en andere

mensenrechtenschendingen.

MMC onderhoudt goede contacten met de International Rehabilitation Council of Torture Victims

(IRCT). Er vindt ook overleg plaats met de Engelse zuster Organisatie Freedom from Torture (Medical

Foundation for the Care of Victims of Torture) in Groot-Brittannië.
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3.4 Samenwerking in Nederland

Er is in het afgelopen jaar met veel verschillende partijen overlegd over de werkwijze en positie van

het IMMO in de asielprocedure. Met alle founding partners van het IMMO (Amnesty International

NL, Arq Psychotrauma Expert Groep, ASKV/Steunpunt vluchtelingen, Stichting Medisch Advies

Kollektief, Stichting Pharos, Vluchtelingenwerk Nederland en de Johannes Wier Stichting), heeft op

directieniveau één of meerdere keren overleg plaatsgevonden. Met verschillende partijen zijn ook

nadere werkafspraken gemaakt.

3,4.1 Amnesty International

De nog lopende zaken vanuit de voormalige medische onderzoeksgroep (MOG) zijn overgedragen

aan het IMMO evenals de toegang tot het relevante deel van het archief daarvan. Amnesty heeft

haar medewerker die eerder werkzaam was bij de Medische Onderzoeksgroep voor geheel 2012

kosteloos bij iMMO gedetacheerd. Amnesty heeft iMMO verder intensief geholpen bij het vinden van

voldoende financiering om IMMO te starten.

3.4.2 VluchtelingenWerk

Met VluchtelingenWerk Nederland zijn diverse praktische afspraken gemaakt en wordt op

verschillende terreinen informatie uitgewisseld. Zo zal VluchtelingenWerk 1MMO op de hoogte

houden van jurisprudentie en kan IMMO benaderd worden met vragen op medisch gebied. iMMO

verzorgt ook trainingen aan medewerkers van VluchtelingenWerk over psychische problematiek bij

asielzoekers.

3.4.3 IND

Reeds in november 2011, heeft de voorzitter van het bestuur, René Peters, namens iMMO kennis

gemaakt met de directie van de IND. In 2012 zijn verdere afspraken gemaakt met de directie om in

2013 bij elkaar te komen voor nader overleg op directieniveau. Op uitvoeringsniveau hebben in

februari en november van 2012 bijeenkomsten plaatsgevonden met medewerkers van de Afdeling

Uitvoeringsadvies Asiel en Toegang van de IND, de Portefeuillehouder medisch van de Klant Directie

Asiel (KDA) en het iMMO. Een iMMO-onderzoek kan als steunbewijs voor de asielzoeker dienen en

het biedt de IND-beslisambtenaar meer informatie om tot een zorgvuldige afweging van het

asielverzoek te komen. Het is er ÎMMO dus alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat de medische

informatie in een iMMO-rapport, eenduidig en inzichtelijk verwoord is. Overleg daarover is dan ook

vanzelfsprekend.

11



3.4.4. MediFirst

Voor het werk van het iMMO zijn de adviezen die worden opgesteld door een MediFirst

verpleegkundige (en arts) van belang. MediFirst levert immers een eerste beoordeling over de

gezondheid van de betrokken asielzoeker die dan nog maar zeer kort in Nederland is. Het advies

heeft tot doel om te bepalen of en in hoeverre er sprake is van medische klachten die van invloed zijn

op het horen en beslissen door de IND. Daarmee heeft een beoordeling door MediFirst een heel

ander doel dan een iMMO-onderzoek door een arts of psycholoog waarbij aan de hand van medische

klachten en waarnemingen wordt gewogen in hoeverre medische- en/of psychische klachten passen

bij het asielverhaal. In 2012 is er verschillende keren (schriftelijk) overleg geweest over elkaars

werkzaamheden.

3.4.5 Raad voor Rechtsbijstand

In de loop van 2012, heeft IMMO contact gezocht met de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) met het

verzoek de vergoeding van de kosten van de tolken bij medische onderzoeken, die voorheen door de

Raad aan Amnesty werden voldaan, te continueren. . Daarover is overeenstemming bereikt. Deze

kosten worden in principe door de Raad aan de aanvrager van het onderzoek vergoed. In

voorkomende gevallen kan iMMO gebruik maken van een rechtstreekse voorziening bij de RvR.

3.4.6 GGZ

iMMO heeft een actieve bijdrage geleverd aan een lopend overleg waarin aan behandelaren binnen

de (G)GZ, handvatten worden geboden hoe ze adequaat vragen vanuit de advocatuur om medische

informatie kunnen beantwoorden, betreffende cliënten! patiënten in de asielprocedure. En

omgekeerd is aan advocaten duidelijk gemaakt wat ze wel en niet van behandelaren kunnen vragen.

3.4.7 Gezondheidscentrum Asielzoekers GC A

Er heeft op directieniveau overleg plaatsgevonden met het GC A zodat helder werd hoe de

werkterreinen van elkaar verschillen. Tevens is besproken hoe om te gaan met verzoeken van

medische gegevens ten behoeve van een iMMO-onderzoek en andersom hoe een behandelaar op de

hoogte kan worden gebracht indien een rapporteur alarmerende klachten rapporteert.
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4 Ontwikkelingen

4.1 Interne verwachte ontwikkelingen in 2013

In 2013 wordt verder gewerkt aan de opleiding van de artsen, psychiaters en psychologen die als

rapporteur bij het iMMO werkzaam zijn. Er vinden twee intervisieronden met de rapporteurs plaats;

in het voorjaar en in het najaar, De landelijke studiedag vindt plaats in juni. De rapporteurs en diens

rapportages zullen in 2013 individueel geëvalueerd worden. Ten behoeve van de interne

kwaliteitsverbetering zullen interne groepen rapporteurs worden gevormd om de opzet van de

rapportage, het gebruik van de verschillende psychologische testen, de gesprekstechnieken of het

onderzoek aan littekens te evalueren en waar nodig te verbeteren. Er vindt een overleg plaats met

het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)om de iMMO-opleiding en de

kwaliteitseisen die aan de iMMO-rapportages worden gesteld, te toetsen aan de richtlijnen die het

NRGD hanteert.

In 2013 zal een psychiater in opleiding een beschrijvend onderzoek uitvoeren waarbij hij gebruik

maakt van de eerste honderd onderzoeksverslagen van het iMMO. Er wordt specifiek gekeken naar

psychiatrische variabelen en de interpretatie van causaliteit bij PTSS door de rapporteurs. Er zal een

wetenschappelijk referaat en artikel uit volgen.

Daarnaast zal een artikel verschijnen waarin opvallende zaken na ruim één jaar iMMO-onderzoeken

centraal staan. Hierbij ligt het accent vooral op de medische aspecten. In een ander artikel zal vooral

worden geanalyseerd welk effect iMMO-rapportages sorteren in de juridische praktijk van de

asielprocedure.

Een uitgebreide database zal in de loop van 2013 gereed komen zodat de in- en output van de

aanvragen en de effecten van de rapporten beter gemonitord kan worden. Het fotoarchief van de

littekens dat zich nu nog in de database van Amnesty bevindt, zal naar de nieuwe database worden

overgebracht.

In 2013 zal actief gewerkt worden aan een nieuw plan van financiering waarbij het uitgangspunt

wordt dat een deel van de lasten door de overheid en een deel door fondsenwerving zal worden

bekostigd. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van het iMMO geborgd. Bij de lange termijn

planning wordt uitgegaan van een min of meer stabiel blijvend aantal aanvragen om onderzoek. Het

is nu eenmaal zeer moeilijk te voorspellen hoe het aantal asielaanvragen in Nederland zal fluctueren.

Wel gaan we ervan uit dat door toenemende bekendheid en de verwachting dat in de toekomst ook

de IND van MMD gebruik kan maken, een lichte stijging mogelijk is. Gestreefd wordt om het aantal

trainingen met betrekking tot de impact van psychische en medische problematiek in de

asielprocedure, uit te breiden.

In de loop van 2013 kunnen het bestuur en de directie gebruikmaken van de expertise van een

Adviesraad waarvoor in 2013 de leden geworven zullen worden.
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4.2 Externe verwachte ontwikkelingen in 2013

In het asielbeleid en de uitvoering daarvan zal de rol van forensisch- medisch onderzoek voor

vermoede slachtoffers van marteling een belangrijker rol gaan spelen. In de loop van 2013 wordt een

afronding verwacht van de Europese regelgeving op dit punt. iMMO zal dit nauwlettend volgen en

contact leggen met andere forensisch-medische organisaties in Europa.

Er moet verder gewerkt worden aan de mogelijkheden om het werk van de iMMO-rapportages een

structurele plaats in de asielprocedure te geven. In de loop van 2013 zal het MMD haar

werkzaamheden kenbaar maken aan de leden van de vaste Kamercommissie van Veiligheid en

Justitie en hen uitnodigen voor een gesprek.

Ook in 2013 zullen de resultaten van de iMMO-onderzoeken met verschillende partijen worden

besproken. Het streven is om in het voor- en najaar van 2013 een casuïstiekbespreking met IND

ambtenaren te beleggen. Daarin kunnen vragen en mogelijke misverstanden over en weer worden

besproken. Dat is belangrijk omdat de medische en juridische werkelijkheid soms ver uit elkaar ligt.

Inhoudelijk overleg is ook noodzakelijk om een heldere en eenduidige inhoud van de iMMO

rapportages te bevorderen. De IND is niet alleen inhoudelijk een belangrijke partij. Er zal ook

gesproken moeten worden over welke financiële bijdrage van justitie in de toekomst tot de

mogelijkheden behoort. Over deze thema’s zal op beleidsniveau in 2013 daarom opnieuw contact

worden gezocht met de directie van de IND zodat gesprekken hierover vervolgd kunnen worden.

VluchtelingenWerk Nederland heeft het medisch steunbewijs voor 2013 als speerpunt in haar beleid

opgenomen wat betekent dat zij extra middelen zal uittrekken om aandacht aan het onderwerp te

besteden. Het zwaartepunt daarvan ligt in de tweede helft van het jaar.

Gestreefd wordt om het aantal cursussen met betrekking tot de impact van psychische en medische

problematiek in de asielprocedure uit te breiden. Er zullen trainingen plaatsvinden voor onder

andere Bureau Opleidingen Noordelijke Gerechten en VluchtelingenWerk Nederland.
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5 Financiën

Op 20 juni 2013 heeft PricewaterhouseCoopers een beoordelingsverklaring afgegeven op basis

waarvan de jaarrekening van het iMMO werd goedgekeurd. Deze jaarrekening loopt over de periode

van 14 juli 2011 tot en met 31 december 2012, conform de akte van oprichting het eerste boekjaar

van de stichting. De volledige versie van de jaarrekening die is opgesteld volgens de Richtlijn van de

Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 640, is op te vragen bij IMMO via infostichtingimmo.nl. Hier

onder volgt een verkort overzicht van de staat van baten en lasten in 2012.

Verschillende founding partners en fondsen hebben zich voor één of meerdere jaren financieel aan

de missie van iMMO verbonden:

• Adessium Foundation

• Amnesty International

• Cordaid

• Fonds DBL

• HNR/Projecten in Nederland

• Triodos Foundation

• VluchtelingenWerk Nederland

• H.J.O de Vries fonds

Deze steun wordt door bestuur, directie en medewerkers zeer gewaardeerd.

Toegekend aan 2012 werd in totaal €391.330 aan baten. Lasten zijn toegerekend in het jaar waarin

deze zijn ontstaan. Om zeker te stellen dat de stichting tijdens de start en in de toekomst aan haar

verplichtingen kan voldoen, heeft het bestuur van aanvang af een bedrijfsmodel opgezet dat werkt

met een continuïteitsreserve. De hoogte van de continuïteitsreserve is door iMMO vastgesteld ruim

onder de maximumnorm volgens VFI/CBF: 1 34 maal de kosten van de werkorganisatie op jaarbasis.

Deze opzet geeft over het afgelopen boekjaar een resultaat te zien van € 125.437,37 positief. Dat

komt geheel ten goede aan de continuïteitsreserve.
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Verkorte staat van baten en lasten over de periode 14juli 2011 tot en met 31 december 2012

Opbrengsten € 391.330

Personeelskosten € 188.237

Overige kosten € 84.953

Totaal kosten € 273.190

Resultaat voor financiële baten en lasten € 118.139

Financiële baten en lasten € 7.298

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 125.437

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening € 0

Resultaat na belastingen € 125.437

RESULTAATBESTEMMING

Continuïteitsreserve € 125.437

Totaal ontvangen van Founding Partners € 150.000

Totaal ontvangen van Fondsen € 211.000

Overig ontvangen € 30.320

Particuliere schenkingen € 10

Totaal ontvangen € 391.330

De overige ontvangsten betreffen een subsidie ten behoeve van het Europees

samenwerkingsproject Maieutics (€ 28.023) en de opbrengsten van een aantal trainingen (€2297).
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Beoordelingsverklaring

Aan de directie van Stichting Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek, Diemen

Opdracht
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening voor de periode van 14juli 2011 tot en met 31

december 2012 van Stichting Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek te Diemen
beoordeeld. De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de Nederlandse Raad voor
de Jaarverslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële
gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een
beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is
lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek per 31 december 2012 en van het
resultaat voor de periode van 14juli2011 tot en met 31 december 2012 in overeenstemming met
Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Den Haag, 20juni 2013

eerhouseCoopers Accountants N.V.
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