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STATUTEN 
STICHTING INSTITUUT VOOR MENSENRECHTEN EN MEDISCH ONDERZOEK 
 
 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
1.1 De stichting draagt de naam: “Stichting Instituut voor Mensenrechten en Medisch 

Onderzoek” hierna in de statuten en de reglementen ook aan te duiden als ‘stichting’. 
1.2 De verkorte naam van de stichting luidt: IMMO. 
1.3 De stichting zal in het internationale verkeer mede de Engelstalige naam “Netherlands 

Institute for Human Rights and Medical Assessment” gebruiken. 
1.4 De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Diemen. 
 
DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 2 
2.1 De stichting levert als onafhankelijke deskundige organisatie een bijdrage aan de 

bestrijding en beperking van de gevolgen van schendingen van mensenrechten en 
andere inhumane behandeling van vluchtelingen, in het bijzonder door het opzetten en 
uitvoeren van medisch en psychologisch forensische diagnostiek, educatie, 
voorlichting en onderzoek. 

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
1. het aanbieden van voorzieningen op het gebied van (nationale en 

internationale) vluchtelingenzorg en -dienstverlening en mensenrechten, in het 
bijzonder door 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 vluchtelingen 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; 

5. het verwerven en beheren van fondsen en/of gelden ten behoeve van de 
verwezenlijking van het doel van de stichting; 

6. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 

2.3 De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd ongeacht politieke, godsdienstige 
of andere overtuiging en ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afkomst, 
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geslacht, seksuele geaardheid, maatschappelijke status, leeftijd of taal van de 
slachtoffers van mensenrechtenschending. 

 
VERMOGEN EN INKOMSTEN 
Artikel 3 
3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

1. de opbrengsten verkregen uit de activiteiten van de stichting; 
2. bijdragen en subsidies door of vanwege de overheid of andere derden; 
3. inkomsten uit het vermogen van de stichting; 
4. ontvangen giften, erfstellingen en legaten; 
5. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. 

3.2 Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
BESTUUR: samenstelling, benoeming en ontslag 
Artikel 4 
4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van 

ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Bij voorkeur bestaat het 
bestuur uit vijf leden.  

4.2 Het bestuur benoemt de leden van het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen 
en kiest uit zijn midden een voorzitter en penningmeester en kan eventuele andere 
taken onderling verdelen. 

4.3 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan 
vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overblijvend bestuurslid 
niettemin een geldig bestuur, doch wordt zo spoedig mogelijk in de ontstane 
vacature(s) voorzien. 

4.4 Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht 
van het bestuur vragen, waarbij het bestuur als geheel in ieder geval wordt 
samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de 
doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en 
achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van het bestuur 
gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin door het bestuur in 
een profielschets vastgesteld.  

4.5 Iemand kan geen lid zijn van het bestuur indien hij: 
1. zitting heeft in de directie van de stichting; 
2. een zodanige andere functie bekleedt of op andere wijze een belang heeft bij de 

stichting dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid 
dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel 
tot ongewenste vermenging van belangen. 
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Leden van het bestuur mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk 
voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. 

4.6 Een lid van het bestuur wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is direct 
aansluitend éénmaal herbenoembaar.  

4.7 Het bestuur kan een lid van het bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, 
indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 4.4 of wegens andere 
gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond 
waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden 
verlangd. 

4.8 Het bestuur kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien het 
bestuur niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag. 

4.9 Een lid van het bestuur kan pas worden ontslagen nadat aan hem de gelegenheid is 
geboden om zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden en verdedigen. 
Het betrokken lid van het bestuur heeft het recht zich door een derde te doen bijstaan. 
Het betrokken lid van het bestuur heeft overigens niet het recht om (het gedeelte van) 
de vergadering, waarin over het ontslag wordt beslist, bij te wonen en aan de 
stemming deel te nemen. 

4.10 Een besluit tot schorsing en ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid 
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen - de stem van het 
betreffende lid van het bestuur niet meegerekend - van de leden van het bestuur in een 
vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van het 
bestuur persoonlijk aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden van het bestuur niet 
persoonlijk ter vergadering aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie 
weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het 
besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in 
die vergadering geldig uitgebrachte stemmen - de stem van het betreffende lid van het 
bestuur niet meegerekend -, ongeacht het aantal leden van het bestuur dat ter 
vergadering aanwezig is. 

4.11 Een lid van het bestuur treedt uit eigener beweging af op het moment dat hij in de 
situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met artikel 4.4. 

4.12 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt op eigen verzoek, door het verstrijken van de 
benoemingstermijn indien herbenoeming niet volgt of niet mogelijk is dan wel door 
ontslag door het bestuur. Een lid van het bestuur defungeert voorts: 

 a. door zijn overlijden; 
 b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

c. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
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BESTUUR: taken en bevoegdheden 
Artikel 5 
5.1 Het bestuur bestuurt de stichting. Bij de vervulling van hun taken richten het bestuur 

en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting. 
5.2 Het bestuur regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij 

afzonderlijk reglement. 
5.3 Het bestuur benoemt na overleg met de directie de registeraccountant van de stichting. 
5.4 Het bestuur is  bevoegd tot het aangaan van overeen¬komsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een ander verbindt. 

5.5 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in zijn 
geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee 
gezamenlijk handelende leden van het bestuur. 
Het bestuur kan ook aan een individueel bestuurslid of aan anderen dan bestuursleden 
bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

5.6 Het bestuur waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf, respectievelijk één of 
meer van zijn leden en de stichting. 

 
BESTUUR: vergadering en besluitvorming 
Artikel 6 
6.1 Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of ten minste twee leden dit wenselijk achten. De oproepingen tot de 
vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een 
termijn van ten minste veertien dagen. De oproepingsbrieven vermelden in ieder geval 
plaats, datum en de door de voorzitter vastgestelde agenda van de vergadering. In 
spoedeisende gevallen kan van de voorgeschreven termijn of wijze van oproeping 
respectievelijk agendering worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de voorzitter. 

6.2 Leden van het bestuur zijn, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, bevoegd 
zich ter vergadering door een ander lid van het bestuur te laten vertegenwoordigen. 
Een lid van het bestuur kan als gevolmachtigde van slechts één ander lid optreden. 

6.3 Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens 
voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde 
meerderheid is voorgeschreven. Ieder bestuurslid dat in functie is heeft één stem. 
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen 
wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan 
opnieuw staken, is het voorstel verworpen. 
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6.4 Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in 
functie zijnde leden van het bestuur persoonlijk ter vergadering aanwezig dan wel 
vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering van het bestuur het vereiste aantal 
leden niet persoonlijk aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen 
maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin 
de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige 
dan wel vertegenwoordigde leden van het bestuur. 

6.5 Indien in een vergadering van het bestuur alle in functie zijnde leden in persoon 
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde 
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen aangenomen, ook al zijn de 
statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in 
acht genomen. 

6.6 Het bestuur kan bij wijze van uitzondering ook buiten vergadering besluiten nemen 
mits alle leden van het bestuur schriftelijk of door middel van door documenten 
vastgelegde telecommunicatie hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen 
en geen lid van het bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus 
genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen 
met vermelding van de tot uitdrukking gebrachte zienswijzen. 

6.7 De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de directeur, tenzij het 
bestuur met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de directeur te willen 
vergaderen. In dat geval wordt de directeur door het bestuur in kennis gesteld van de 
ter vergadering genomen besluiten. 

6.8 Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden, 
die na vaststelling door de voorzitter of het bestuur door de voorzitter worden 
ondertekend. In de notulen wordt tevens ver¬meld welke leden van het bestuur op de 
vergadering aanwezig zijn geweest.  

 
DIRECTIE 
Artikel 7 
7.1 De stichting heeft een directie die wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het 

bestuur. Het bestuur stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de 
directie vast. 

7.2 De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en het geven van leiding 
aan de bij de stichting werkzame personen. De taken en verantwoordelijkheden van de 
directie worden nader vastgelegd in het door het bestuur vast te stellen directiestatuut. 

7.3 De directie volgt de door het bestuur gegeven aanwijzingen met betrekking tot de 
algemene lijnen van het te voeren beleid op en is verantwoording verschuldigd aan het 
bestuur ter zake van de uitoefening van de aan haar bij de statuten en/of reglementen 
opgedragen taken. 
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7.4 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, ontwikkelt de directie voorstellen 
en legt deze ter besluitvorming aan het bestuur voor ter zake van: 
1. de vaststelling of wijziging van de beleidsplannen van de stichting; 
2. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; 
3. de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe 

rechtspersoon; 
4. het aangaan of verbreken van een belangrijke duurzame rechtstreekse of 

middellijke samenwerking met andere rechtspersonen; 
5. ingrijpende interne reorganisaties; 
6. de wijziging van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de 

dienst¬betrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting 
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 

7. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting. 
 

ADVIESRAAD 
Artikel 8 
8.1 Het bestuur kan een adviesraad instellen die ten behoeve van de directeur en het 

bestuur van de stichting een klankbordfunctie vervult en de directeur en het bestuur 
gevraagd en ongevraagd adviseert. De adviesraad heeft in het bijzonder een 
adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van de stichting.  

8.2 De leden van de adviesraad worden, op voordracht van de adviesraad zelf, benoemd, 
geschorst en ontslagen door het bestuur. Indien de adviesraad meerdere personen 
voordraagt in een volgorde van voorkeur is het bestuur bevoegd van die volgorde af te 
wijken. 

8.3 Het bestuur kan besluiten een door de adviesraad voorgedragen persoon niet te 
benoemen. Indien het bestuur een voorgedragen persoon niet benoemt, stelt het 
bestuur de adviesraad in de gelegenheid een nieuwe voordracht te doen. 

8.4 Zodra een vacature ontstaat in de adviesraad, stelt het bestuur de adviesraad 
onverwijld in de gelegenheid een voordracht te doen ter vervulling daarvan. Indien de 
adviesraad binnen een termijn van drie maanden na deze mededeling (dan wel het 
verzoek als bedoeld in het vorige lid) geen voordracht heeft gedaan, is het bestuur 
gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de adviesraad te benoemen ter 
vervulling van de vacature. 

8.5 De werkwijze, taken en bevoegdheden van de adviesraad worden nader geregeld in 
een door het bestuur vast te stellen reglement. 

 
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 
Artikel 9 
9.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  
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9.2 Het bestuur stelt uiterlijk één maand voor de afloop van het boekjaar, op basis van een 
voorstel van de directie, een begroting voor het komende boekjaar vast. 

9.3 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 
behorende boeken, be¬scheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
worden gekend en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar 
bron en bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen 
namens de stichting is aangegaan. 

9.4 De directie is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de 
balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te 
maken en op papier te stellen. Daarnaast is de directie binnen diezelfde termijn 
verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals 
vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken. 

9.5 De jaarstukken worden gecontroleerd door de registeraccountant van de stichting die 
daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.  

9.6 De directie legt de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het 
jaarverslag binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar ter vaststelling voor aan 
het bestuur. 

9.7 Na vaststelling door het bestuur wordt de jaarrekening ondertekend door het voltallige 
bestuur. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf 
van redenen daarvan melding gemaakt. 

 
STATUTENWIJZIGING  
Artikel 10 
10.1 De statuten kunnen worden gewijzigd door het bestuur, gehoord de directie althans de 

directie in de gelegenheid gesteld hebbend zich daarover uit te spreken. 
10.2 De leden van het bestuur worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van tenminste 

twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging, woordelijk in de 
oproeping voor de vergadering is opgenomen. 

10.3  Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid 
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van het bestuur in een 
vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van het 
bestuur persoonlijk aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal 
leden van het bestuur niet persoonlijk ter vergadering aanwezig dan wel 
vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste 
vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit tot 
statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van ten minste 
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twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal 
leden van het bestuur dat aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 

10.4 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een 
notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is bevoegd tot het doen verlijden 
van de notariële akte van statutenwijziging. 

 
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 11 
11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaalde in artikel 10 lid 2 en 3 

is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding van de stichting 
11.2 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. 
11.3 De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij één of meer andere vereffenaars door 

het bestuur worden aangewezen. 
11.4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt 

ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht. 

11.5 Een batig saldo van de ontbonden stichting wordt bestemd overeenkomstig het doel 
van stichting, te bepalen door het bestuur, en wel zodanig dat het batig saldo ten goede 
komt aan het algemeen belang. 

11.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de persoon daartoe 
aangewezen door de vereffenaars.  

 
SLOTBEPALING 
Artikel 12 
In alle gevallen waarin noch de wet noch de statuten noch de reglementen voorzien, beslist 
het bestuur. 
 
Slotverklaring 
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon: 
(a) dat het eerste boekjaar van de stichting zal eindigen op éénendertig december 

tweeduizend twaalf; 
(b) dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 voor de eerste maal tot leden van het 

bestuur van de stichting worden benoemd: 
 1. de heer Marinus Martinus Johannes Peters, voornoemd, als voorzitter; 

2. de heer Jan Schaart, voornoemd, als lid; 
3. mevrouw Anna Maria Keunen, voornoemd, als lid. 

 


