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Kostenvergoeding Forensisch Medisch Onderzoek 
door Meeuw Kollen 
 
Over het medisch steunbewijs en de implementatie van de herziene Procedurerichtlijn (Pri) en 
medisch steunbewijs en beperkingen in asiel, zijn inmiddels twee artikelen in het Journaal 
Vreemdelingenrecht verschenen1.  
 
Voor iMMO als uitvoerende instantie is het  van belang hoe het zit met het vergoeden van de kosten 
voor een forensisch medisch onderzoek, met name wanneer een medisch onderzoek door de 
overheid niet, maar door de asielzoeker wel relevant wordt geacht. Wat heeft de staatssecretaris 
hierover tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste en de Tweede Kamer gezegd en 
welke consequenties kunnen zijn uitspraken hebben? 
 
Op 21 maart 2014 heeft de toenmalig staatssecretaris Fred Teeven de Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken (ACVZ) verzocht onderzoek te doen naar de vraag, hoe de implementatie van 
art. 18 van de herziene Pri betreffende medisch onderzoek in regelgeving en in de asielprocedure 
vorm kon krijgen. De ACVZ formuleerde een advies dat op 3 juli 2014 aan de staatssecretaris werd 
aangeboden2. 
 
Het kabinet reageert op het advies van de ACVZ met een brief aan de Tweede Kamer op 17 oktober 
2014. Ik noem hier twee punten die met de kosten van een forensisch medisch onderzoek te maken 
hebben: 
 
Het kabinet stelt dat de vreemdeling kan worden gebonden het medisch onderzoek te laten verrichten 
bij een instantie die de overheid aanwijst. Zelf een medisch onderzoek laten verrichten of een second 
opinion aanvragen kan wel maar vindt in beginsel op eigen kosten plaats3. 
 
De ACVZ adviseert een opvolgende aanvraag niet af te doen op art. 4:6 Awb als er aanwijzingen zijn 
voor marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van psychisch, fysiek of seksueel geweld. De 
ACVZ vindt het niet passend om dergelijke aanwijzingen niet als nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden te beschouwen, enkel omdat de asielzoeker deze al in een eerdere procedure naar 
voren had moeten brengen. Niet   kunnen verklaren door trauma, schaamte en vermijding kan er 
debet aan zijn dat een deel van de asielzoekers pas veel later als mogelijk slachtoffer van marteling 
en geweld gezien wordt. Het kabinet gaat helaas niet in op deze aanbeveling. Het kabinet redeneert 
dat juist wanneer er in de eerste procedure meer aandacht is voor medisch steunbewijs, de legitimiteit 
van toepassing art. 4:6 Awb toeneemt4. De staatssecretaris voegt er nog aan toe dat in de beoordeling 
wel rekening gehouden moet worden met de omstandigheid dat sommige medische klachten zich pas 
later manifesteren. Hij zegt ook toe hierover een passage op te nemen in de Vreemdelingencirculaire, 
maar daarover is eind oktober 2015 in de tekst in de Vreemdelingencirculaire (Vc 1/4.4.4) niets terug 
te vinden5. 
 
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat het kabinet op 27 november 2014 naar de 
Tweede Kamer stuurt, wordt duidelijk dat de regeling er in hoofdlijnen als volgt uitziet:  
 
• Als het bestuursorgaan het voor de beoordeling relevant acht, wordt een medisch onderzoek 
geregeld dat dan door de rijksoverheid zal worden bekostigd, conform artikel 18, eerste lid, laatste 
alinea van de Pri. 
 
• Als het bestuursorgaan zodanig medisch onderzoek niet relevant acht, kan de vreemdeling dat in 
beroep aanvechten in het kader van het aanvechten van de afwijzende asielbeschikking. Wordt hij 
daarin in het gelijk gesteld, dan zal het bestuursorgaan een medisch onderzoek laten verrichten, 
bekostigd door de rijksoverheid. 

                                                
1  JNVR 2015/3, 41-56 en 57-69 
2  ACVZ - juli 2014, ‘Sporen uit het verleden’, adviesnr. 40 
3  Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 19 637, nr. 1903, pag. 2 
4  Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 19 637, nr. 1903, pag. 7 
5  Zie ook JNVR 2015-03, Stijn Smulders, Medisch steunbewijs en de implementatie van de herziene 

Procedurerichtlijn, pag. 56 
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• Als de vreemdeling het oordeel inzake de relevantie niet aanvecht of daarin niet in het gelijk wordt 
gesteld, dan kan de vreemdeling zelf een medisch onderzoek laten verrichten. De kosten daarvoor zal 
hij zelf moeten dragen, conform artikel 18, tweede lid van de Pri6. 
 
De staatssecretaris zegt hier niets over de wijze waarop een vreemdeling in beroep moet aanvechten 
dat een medisch onderzoek wel relevant is. Dat kan uiteraard alleen indien de vreemdeling een 
medisch onderzoek naar de relevantie aanvraagt bij een andere instelling. De staatssecretaris spreekt 
zich over de kosten daarvan verder uit in zijn reactie op vragen uit de Eerste Kamer. 
 
In het wetgevingsoverleg van april 2015 benoemt Gesthuizen (SP) het probleem dat een asielzoeker 
meestal geen geld heeft om een onderzoek op eigen kosten te laten uitvoeren7. De staatssecretaris 
zegt toe haar opmerkingen mee te nemen in de consultatiegesprekken die hij nog voert met partijen in 
het werkveld8: De staatssecretaris heeft hierover echter niet met iMMO gesproken. 
 
In zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer noemt de staatssecretaris dat wanneer de IND 
geen aanleiding ziet een medisch onderzoek in te stellen, de asielzoeker op eigen initiatief en eigen 
kosten een onderzoek kan instellen9. Of naar aanleiding van dat medisch onderzoek nader onderzoek 
door de overheid alsnog noodzakelijk is, zal worden beoordeeld in het licht van de persoonlijke situatie 
van de asielzoeker en tegen de achtergrond van de algemene situatie in het desbetreffende land. 
Volgens de staatssecretaris is dit in lijn met de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak en 
van het EHRM10.  
 
Over de kostenvergoeding van de medisch forensische rapportage bij een eerste aanvraag zegt 
Dijkhoff:  
 

‘Indien een door de aanvrager zelf bekostigd onderzoek de aanleiding is voor een inwilliging, 
zullen deze kosten worden vergoed door de overheid. De overheid heeft in dat geval immers 
ten onrechte geen verplichting gezien om een medisch onderzoek aan te vragen terwijl de 
beslissing wordt gebaseerd op het door de vreemdeling bekostigde onderzoek. Er zal niet tot 
vergoeding van de kosten worden overgegaan indien een medische rapportage niet tot een 
inwilliging leidt of de inwilliging niet is gebaseerd op de medische rapportage11’. 

 
Uit dit antwoord van de staatssecretaris volgt dat het van belang is dat de IND in een positief besluit 
motiveert in hoeverre de medisch forensische rapportage heeft bijgedragen aan de 
vergunningverlening. Bij een positieve beschikking wordt immers niet standaard een motivatie 
meegezonden. Advocaten zullen daar dus om moeten vragen bij de IND teneinde kostenvergoeding 
voor de forensisch medische rapportage te verkrijgen.  
In een procedure bij de rechter dienen advocaten in de gronden van beroep de vergoeding van deze 
kosten expliciet te vorderen. Indien het beroep door de rechter gegrond wordt verklaard, kunnen de 
onderzoekskosten van iMMO op de IND verhaald worden. Kostenveroordeling bij intrekken beroep 
(8:75a Awb) omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is 
tegemoetgekomen is ook mogelijk.  
 
In het geval van opvolgende procedures kijkt de staatssecretaris anders tegen de kostenvergoeding 
aan. Hij laat wel enige ruimte ontstaan: 
 

‘In geval van een opvolgende aanvraag zal er doorgaans sprake zijn van een eerdere 
aanvraag waarin noch de IND, noch de rechter een medisch onderzoek relevant heeft geacht 
voor de beoordeling van het asielverzoek. In beginsel zal vergoeding van de kosten dan ook 
niet aan de orde zijn, maar er zijn situaties denkbaar waarin dit wel aan de orde kan zijn12’.  

 

                                                
6  Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 088, nr. 3 pag. 27 
7  Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 088 nr. 21 pag. 34 
8  Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 088 nr. 21 pag. 22-24 en 36 
9  Eerste Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 088 Memorie van Antwoord nr. C, pag. 13 
10 Uitspraak ABRvS 19 februari 2014, nr. 201208171/1/V1 en EHRM, R.C. tegen Zweden, van 9 maart 2010,  

nr. 41827/07 – Eerste Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 088 Memorie van Antwoord nr. C, pag. 14 
11 Eerste Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 088 Memorie van Antwoord nr. C, pag. 14 
12 Eerste Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 088 Memorie van Antwoord nr. C, pag. 14 
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Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer hebben Schrijver (PvdA) en Strik 
(Groen Links) het punt van de vergoeding van de kosten van (het door de asielzoeker of derden 
bekostigd) medisch forensische onderzoek in opvolgende aanvragen opnieuw aan de orde gesteld. 
De staatssecretaris zegt daar tenslotte over:  

 
 ‘Het is natuurlijk in alle gevallen de bedoeling dat zaken in eerste instantie worden 

aangegeven. Iemand moet meteen vertellen wat er allemaal speelt, hoe het zit en wat de 
relevante factoren zijn die zouden kunnen bijdragen aan inwilliging van het asielverzoek; laten 
we aannemen dat dat in alle gevallen de intentie is. Dan vind ik het ook niet gek dat we wat 
strenger zijn bij de vergoeding van een op eigen initiatief opgestart onderzoek. Als iemand iets 
in de opvolgende zaak aanbrengt, wordt er namelijk eerst getoetst of het inderdaad onmogelijk 
was om het in eerste instantie aan te geven. En ook in zo'n geval kan de IND in de 
opvolgende procedure zelf besluiten dat zo'n onderzoek nodig is. Dan zal de IND dat ook 
bekostigen. Als de vreemdeling het op eigen risico doet, vind ik dat vergoeding in de 
opvolgende procedure niet standaard moet zijn. Ik sluit het niet uit. Er is ruimte om in 
individuele gevallen een andere beslissing te nemen, maar mij lijkt het een gezond 
uitgangspunt om dan niet te vergoeden en pas in uitzonderlijke individuele gevallen over te 
gaan tot vergoeding van de kosten13’. 

 
De achterliggende gedachtegang van de staatssecretaris gaat voor een (klein) deel van de 
asielpopulatie niet op. Niet alle asielzoekers zijn in staat om aan het begin van de procedure meteen 
te kunnen vertellen wat er allemaal speelt. Uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels overtuigend 
vast komen te staan dat een deel van de asielzoekers vanwege psychische- of somatische factoren of 
schaamte en wantrouwen, en meestal een combinatie hiervan, niet kan spreken over wat hen 
overkomen is. Vermijding als overlevingsstrategie speelt hierbij ook een belangrijke rol14. 
 
Onder de oude regels werden de kosten van een medisch onderzoek door iMMO in twee gevallen 
vergoed: Wanneer de rechtbank de IND veroordeelt in de proceskosten en wanneer de IND bij een 
aanvraag in eerste aanleg of in beroep alsnog een eerder besluit naar aanleiding van de iMMO-
rapportage intrekt. Als er nog geen beslissing was, maar wachtte de IND op de iMMO-rapportage dan 
werden de kosten niet vergoed, onder verwijzing naar de eigen beslissing van de asielzoeker om een 
medische rapportage in te brengen. De kosten kwamen dan voor zijn risico. In opvolgende 
asielaanvragen werden de kosten standaard niet vergoed, met het argument dat er in de eerste 
aanvraag geen onrechtmatige beslissing was genomen (een van de criteria voor het verlenen van 
schadevergoeding, als bedoeld in art. 8:90 tweede lid Awb; het verzoek om kostenvergoeding wordt 
als een verzoek om schadevergoeding gezien).  
 
Vanaf 20 juli 2015 wordt dit anders: Heeft een iMMO-rapportage bijgedragen aan inwilliging van de 
eerste aanvraag dan worden de kosten standaard vergoed – of dit onderzoek nu op aanvraag van de 
IND, op last van de rechter, of op eigen initiatief van de asielzoeker uitgevoerd is. Belangrijk is wel dat 
de IND dan zijn beslissing motiveert. Bij opvolgende verzoeken kán in individuele, schrijnende zaken 
besloten worden tot kostenvergoeding. Nu de toezeggingen van de staatssecretaris verder gaan dan 
de huidige situatie lijkt met de implementatie van art. 18 herziene Pri in de Nederlandse regelgeving 
per 20 juli 2015 ook meer speelruimte te komen wat betreft de kostenvergoeding van een forensisch 
medisch onderzoek op verzoek van de asielzoeker zelf. 
 

                                                
13 Eerste Kamer, verslag van de vergadering van 7 juli 2015 - 2014/2015 nr. 38, pag. 18 
14D. Gangsei & A. Deutsch, Psychological evaluation of asylum seekers as a therapeutic process,  Torture 2007, 

pp. 79-87 - M. Groen, De samenhang van schaamte en geweld. Tijdschrift voor Psychotherapie 2003, pp. 255-
269.- D . Bögner, J. Herlihy & C.R. Brewin, Impact of sexual violence on disclosure and long-term 
psychopathology in post traumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress 2007 nr. 10, pp. 37-49 -  
M . Tankink, Over zwijgen gesproken…, Utrecht: Pharos, 2009 


