
 

Toelichting Inspanningsverklaring kostenvergoeding iMMO 
 

� iMMO stuurt een factuur aan de aanvrager op het moment dat een onderzoek of schriftelijk 

advies definitief door iMMO is toegezegd.  

 

� De aanvrager bevestigt iMMO schriftelijk dat een verzoek om vergoeding van de kosten bij de 

betrokken instantie is ingediend.  

 

� De factuur wordt op naam van de betrokken asielzoeker gesteld en moet worden voldaan voor 

zover door de rechter, de IND of enig andere instantie tot vergoeding van de kosten van het 

iMMO-onderzoek is besloten. De advocaat of cliënt hoeft niet zélf de kosten van het iMMO-

onderzoek te betalen. 

 

De inbreng van een forensisch-medisch rapport van iMMO in de asielprocedure, is voor een 

specifieke groep asielzoekers van belang gebleken. Het biedt zowel een vermoed slachtoffer van 

foltering en geweld als de bij een asielprocedure betrokken instanties de mogelijkheid tot 

objectivering of sprake is van forensisch medisch steunbewijs. In bijna de helft van alle gevallen 

waarin een iMMO-rapportage werd ingebracht, heeft de IND zijn beslissing herzien. In uitspraken van 

de Afdeling en van Vreemdelingenkamers zijn de rapporten zorgvuldig en deskundig genoemd. Het is 

daarom voor alle betrokken partijen belangrijk dat iMMO blijft bestaan.  

 

Een iMMO-onderzoek is een arbeidsintensief forensisch medisch onderzoek conform de richtlijnen 

van het Istanbul Protocol waarbij meerdere medische disciplines betrokken zijn. Eén onderzoek kost 

gemiddeld 35 uur werk. Een arts en/of psycholoog voert het onderzoek uit. De bevindingen worden 

meegelezen en beoordeeld door collega-rapporteurs in het kader van de collegiale tegenspraak. Elk 

onderzoek wordt voorbereid en begeleid door een juridisch medewerker.  

 

De rapporteurs, artsen en psychologen, verrichten hun werkzaamheden om niet. iMMO brengt de 

kosten in rekening voor de organisatie: de uren van de juridisch medewerker, de collegiale 

tegenspraak, de bureaukosten en een deel van de overhead. Met ingang van 01-01-2016 bedraagt 

het tarief voor een iMMO-onderzoek € 3675 excl. BTW. Voor een uitgebreid schriftelijk advies wordt 

€ 500 (excl. BTW) in rekening gebracht.  

 

iMMO stuurt een factuur aan de aanvrager op het moment dat een onderzoek of schriftelijk advies 

definitief door iMMO is toegezegd. iMMO vraagt de aanvrager zich te verbinden tijdig het nodige te 

doen om de kosten van het iMMO-onderzoek bij een rechterlijke uitspraak over het asielverzoek of 

door de IND, vergoed te krijgen. De aanvrager wordt daarom gevraagd vóór de start van een 

onderzoek of advies een desbetreffende verklaring te ondertekenen. Daarin geeft de aanvrager aan 

dat hij/zij zich zal inspannen om tijdig en volledig op één van onderstaande wijzen de factuur van 

iMMO aan de betrokken instantie ter vergoeding aan te bieden.  

 

Dit kan door deze kosten als  

a. proceskosten in te dienen gedurende de beroepsfase. 

De nota van iMMO moet tijdig worden ingediend in de procedure bij de rechter én men dient in 

de gronden beroep/vovo de vergoeding van deze kosten expliciet te vorderen. Tijdig indienen is in 

beginsel zo snel mogelijk na ontvangst van de factuur, maar ten laatste ter zitting aan de griffier. 

Hiervoor kan het formulier worden gebruikt dat door veel rechtbanken wordt meegezonden bij 

de uitnodiging voor een zitting. Indien het beroep door de rechter gegrond wordt verklaard, 

kunnen de onderzoekskosten van iMMO op de IND verhaald worden. Kostenveroordeling bij 

intrekken beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het 

beroepschrift is tegemoetgekomen is ook mogelijk. Dit verzoek moet tegelijkertijd met het 

intrekken van het beroep gedaan worden (Awb 8:75a). 

   



 

b. proceskosten in te dienen gedurende de hoger beroepsfase.  

Wanneer hoger beroep wordt ingesteld bij de Afdeling dan wel wanneer verweer wordt gevoerd 

op een door de IND ingediend hoger beroep, dient de advocaat opnieuw de iMMO-nota over te 

leggen en toe te voegen aan zijn processtukken, met daarbij in de stukken de expliciete eis tot en 

vermelding van de vergoeding van deze kosten door de IND aan iMMO. 

 

c. schadevergoeding in te dienen gedurende de fase van besluitvorming bij de IND.  

Wanneer de IND (kort) voor de zitting bij de rechtbank de beslissing intrekt, gebeurt dat bijna 

altijd met de mededeling dat proceskosten worden vergoed, ter hoogte van 1 of 2 punten 

conform het Besluit Proceskosten. Die proceskosten worden ook uitgekeerd wanneer niet het 

besluit wordt ingetrokken maar wanneer wordt toegezegd nader onderzoek te doen (bv 

medisch/BMA, of nader onderzoek naar documenten). In die gevallen worden door de IND 

proceskosten betaald in de voorlopige voorziening. Indien een toevoeging is verleend, worden 

deze kosten in mindering gebracht op de vergoeding uit de toevoeging. De advocaat dient, in 

geval van intrekking (beroep) of van nader onderzoek (vovo) de kosten van de iMMO-rapportage 

ook in te dienen ter vergoeding bij de IND. 

 

d. vergoeding bij de IND in te dienen indien een iMMO-rapport tot een nieuwe meer inhoudelijke 

beoordeling leidt.  

We bepleiten dat de iMMO-kosten in voorkomende gevallen ook ter vergoeding worden 

aangeboden aan de IND wanneer een beroep ongegrond is verklaard maar wanneer de IND in 

eerste instantie is uitgegaan van ongeloofwaardigheid van het relaas, maar nadat het iMMO-

rapport is overgelegd de geloofwaardigheid wel heeft aangenomen. Dit heeft dan tot een nieuwe 

en meer inhoudelijke beoordeling van de zaak geleid. Zelfs wanneer de aanvraag en het beroep 

vervolgens alsnog worden afgewezen, bijvoorbeeld op grond van zwaarwegendheid, kan worden 

vastgesteld dat het onderzoek van iMMO voor de asielzoeker én de IND van belang is geweest 

omdat alle gegevens zijn ingebracht die voor een zorgvuldige beoordeling van belang zijn.  

 

 


