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Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden of zoveel vaker als de actualiteit vergt. Hij doet verslag van de ontwikkelingen 
in het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO), dat zich richt op het onderzoek van slachtoffers van 
marteling en inhumane behandeling, in het bijzonder in het kader van de asielprocedure. De nieuwsbrief wordt elektronisch 
verspreid onder de medewerkers en vrijwilligers betrokken bij iMMO, de founding partners (zie onderaan deze pagina), de 
fondsen Adessium Foundation, Ars Donandi, Cordaid, Eureko Achmea Foundation, FondsDBL, PIN en Triodos Foundation en 
andere belangstellenden. Vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief graag naar 
d.piechocki@stichtingimmo.nl.  

iMMO van start met onderzoeken 
 
Met ingang van 5 maart is het iMMO gestart met het uitvoeren van onderzoeken, 
die nog via de Medische Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty International waren 
aangemeld. Het iMMO neemt nu ook nieuwe verzoeken om onderzoek en advies 
aan. Gezien de bestaande voorraad aanvragen moet rekening worden gehouden 
met wachttijden. Overleg met het bureau over de termijnen is gewenst.  
 
De oplevering en vulling van de website heeft enige vertraging opgelopen. Deze zal 
nu met ingang van 19 maart operationeel zijn. Op diezelfde datum zal iMMO een 
persbericht doen uitgaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huisstijl 
 
Door het bureau Link Design in Amsterdam zijn huisstijl en website ontwikkeld. U 
zult onderstaand logo nu in de communicatie-uitingen van iMMO gaan tegenkomen. 
 

 
 
Het logo schrijft de ‘i’ van instituut in kleine letter en de beginletters van 
Mensenrechten en Medisch Onderzoek in hoofdletters. Dit als uiting dat het niet om 
het instituut gaat maar om de missie: mensenrechten en medisch onderzoek. Deze 
schrijfwijze wordt als conventie in iMMO overgenomen: het is dus voortaan ‘iMMO’ 
en niet ‘IMMO’. 
 

 

Praktische informatie 
 
Een uitgebreide beschrijving van de soorten advies en onderzoek die bij iMMO 
kunnen worden aangevraagd, is vanaf 19 maart beschikbaar op de website. Dat 
geldt ook voor de hieronder genoemde formulieren. 
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Aanvragen kunnen in principe door iedereen worden ingediend. In de regel zal dit 
zijn een (rechts)hulpverlener of een medewerker van Vluchtelingenwerk, de IND of 
de rechterlijke macht. 
 
Om na te gaan of een zaak voor een onderzoek of advies in aanmerking komt kan 
het contactformulier (‘stel uw vraag’) worden gebruikt (tot 19 maart per fax, daarna 
via de website) of telefonisch contact met het bureau worden opgenomen. iMMO zal 
dan zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven over het te verwachten verloop. 
 
Na dit contact of in het geval op voorhand al zekerheid bestaat dat een zaak voor 
onderzoek of advies door iMMO in aanmerking komt, kan gebruik worden gemaakt 
van het aanvraagformulier (tot 19 maart per fax, daarna ook via de website).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactformulier 
‘stel uw vraag’  

 
 
 

Aanvraagformulier 
advies/onderzoek 

iMMO 

Rapporteurs 
 
In de afgelopen maanden hebben zich 55 artsen en psychologen aangemeld met 
belangstelling om rapporteur te worden voor het iMMO. Op 16 februari vond een 
drukbezochte informatieavond voor de nieuwe rapporteurs plaats. Op zaterdag 24 
maart zal de eerste training gegeven gaan worden.  
 

 

Bureau 
 
Op 1 februari is de office manager van het bureau, Danielle Piechocki, met haar 
werkzaamheden gestart. Zij stelt zich hieronder voor. 
 

 

Danielle Piechocki, office manager 
 
Mijn groot rechtvaardigheidsgevoel heeft ten grondslag gelegen aan de 
keuze rechten te gaan studeren zodat ik mij ook daadwerkelijk sterk zou 
kunnen maken voor de meest kwetsbare personen in de samenleving.  
 
Ondanks het feit dat ik ruim vijf jaar met veel plezier werkzaam ben 
geweest in de sociale advocatuur, kwam ik tot het besef dat ik meer wilde 
in het leven dan voornamelijk juridisch werkzaam zijn. De functie van 
juridisch secretaresse bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten 
(NVJ) gaf mij de ruimte en de tijd om mij op persoonlijk vlak nader te 
oriënteren en na te gaan of ik op professioneel vlak een juiste keuze had 
gemaakt. 
 

Thans sta ik nog steeds achter mijn destijds genomen niet alledaagse stap. Een ondersteunende functie 
biedt mij de ruimte meer tijd te kunnen spenderen aan de vele andere interesses die ik heb. Wel heb ik 
gedurende mijn tijd bij de NVJ gemerkt dat ik de wereld van de sociale advocatuur miste: de 
bevlogenheid, de idealen, de tomeloze inzet voor mensen die (bijna) niets meer te verliezen hebben.  
 
Als advocaat heb ik met name de belangen behartigd van slachtoffers van vrouwenhandel, huiselijk en 
seksueel geweld. Door deze ervaring weet ik hoe belastend, ontmoedigend en ondermijnend 
ambivalente waardering van het aangedragen bewijs voor (vaak reeds ernstig getraumatiseerde) 
mensen kan zijn. Vandaar spreken de visie en de missie van iMMO voor mij boekdelen. De asiel- en 
vreemdelingenpraktijk van twee kantoorgenoten heb ik van dichtbij meegemaakt. Hierdoor ben ik bekend 
met de frustraties en het verdriet waar veel asielzoekers als gevolg van trauma’s, taalbarrières, 
langdurige procedures en een onzekere toekomst mee kampen. Vol enthousiasme wil ik met mijn kennis, 
kunde en energie als office manager bij het iMMO een bijdrage leveren aan zorgvuldige bewijsvergaring 
in deze voor de cliënten zeer belastende procedures.  
 

 
Danielle Piechocki 

 

 
 

 




        

                                         instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek 





Stel uw vraag



Wat willen wij weten?





1. Uw gegevens

1. Naam

1. Organisatie

1. Telefoonnummer

1. E-mailadres





1. Gegevens asielzoeker

1. Land van Herkomst/Nationaliteit

1. Geslacht

1. Leeftijd

1. Naam en telefoonnummer van de advocaat.





1. Stand van de procedure

1. Loopt er op dit moment een procedure met betrekking tot een verblijfsvergunning?

1. Zo ja, welke? Zo nee, welke procedures heeft betrokkene doorlopen?

1. Zo ja, in welke fase bevindt de procedure zich?





      4. 	Uw vraag/verzoek

1. Korte schetssituatie, incl. medische aspecten.

1. Geef kort aan waarom u veronderstelt dat een medisch onderzoek zinvol zou kunnen zijn in verband met de procedure.









U mag het formulier ook uitprinten, invullen en versturen aan:



iMMO, 

Nienoord 5 

1112 XE Diemen
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Aanvraagformulier iMMO-onderzoek      				      Versie 05/03/2012



Datum aanvraag :





Gegevens asielzoeker



Achternaam	:					

Voornaam	:				

Nationaliteit	:				

Geboortedatum	:

Geslacht	:

Adres		:

Postcode	:

Plaats		:				







Voorkeur taal, tolk, arts (bespreek dit a.u.b. met uw cliënt)



· Voorkeur m.b.t. de taal waarin het onderzoek plaatsvindt

·  eerste keus:		      tweede keus:		

· Voorkeur m.b.t. de tolk 

 man/vrouw   		      etniciteit, namelijk:		          overig, namelijk:

· Voorkeur m.b.t. de arts

    man/vrouw 		

 





Wie vraagt het medisch onderzoek aan	



Naam		:

Functie		:		

Kantoor 	:

Adres		:				

Postcode	:

Plaats		:

Telefoon/mobiel	:

Fax		:

E-mail		:







Gegevens overige contactpersonen (Vluchtelingenwerk Nederland/ (rechts)hulpverleners)



Naam		:

Functie		:

Organisatie	:

Telefoon	:

Fax		:

E-mail		:



Aanvraag medisch onderzoek



Welke fysieke klachten en verschijnselen (incl. littekens) heeft betrokkene op dit moment?:





















Welke psychische klachten en verschijnselen heeft betrokkene op dit moment?










Vraagstelling

Omcirkel welke van de drie hierna genoemde medische vraagstellingen u beantwoord wilt zien:

1. Is er sprake van medische klachten die van invloed zijn op het vermogen om gehoord te worden?   

· Waarom denkt u dat betrokkene niet in staat is om goed een gehoor af te leggen?







· Is betrokkene gezien door Medifirst voor een Medisch Advies Horen en Beslissen ?		 Ja/Nee



· Heeft u de IND verzocht om een aanvullend/nieuw Medisch Advies Horen en Beslissen?  

Ja/Nee



Zo nee, waarom niet?







                  Zo ja, heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden?

	      Ja/Nee	



2.     Is het aannemelijk dat medische klachten zijn voortgekomen uit de gestelde                                                                                                                                           asielmotieven? 

        Uw toelichting op deze veronderstelling:













3.     Een andere medische vraagstelling  waarbij een onafhankelijke medische rapportage van belang is, namelijk:



















Medische gegevens 



U dient alle beschikbare medische informatie zelf op te vragen en bij deze aanvraag te voegen. 

S.v.p. aankruisen wat is bijgevoegd:



· Medisch Advies Horen en Beslissen en het onderliggende onderzoeksrapport

· Recente uitdraai patiëntdossier GC A 

· Rapportages artsen/specialisten/GGZ

· Vragenlijst observeerbaar gedrag en gezondheidsproblemen

· Machtiging asielzoeker t.b.v. iMMO-onderzoek (bijgevoegd bij deze aanvraag)

· Overige van belang zijnde stukken, namelijk:






Naam  (GC-A) huisarts  	

1.                                                             tel.

2.                                                             tel.	

Naam behandelaars/ paramedici

1.		tel.

2. 					tel.

Naam specialisten

1.					tel.	

2.					tel.





Gegevens asielprocedure



· Asiel aangevraagd in Nederland d.d.:			 		          



· Tweede asielverzoek ingediend? ja/nee		



· In welke fase van de procedure bevindt de asielzoeker zich nu?

 

· Is er op dit moment een te verwachten deadline voor het inbrengen van de medische rapportage?



· Lopen er nog andere procedures, zo ja welke?





Voeg de van toepassing zijnde stukken bij. Kruis s.v.p. aan wat is bijgevoegd:



· Eerste gehoor met correcties & aanvullingen

· d.d.

· Nader gehoor met correcties & aanvullingen

· d.d.

· Aanvullend gehoor met correcties & aanvullingen

· d.d.

· Voornemen

· d.d.

· Zienswijze

· d.d. 

· Beschikking

· d.d.

· Beroepschrift

· d.d.

· Rechterlijke uitspraak

· d.d.

· Uitspraak Raad van State

· d.d.

· Overige van belang zijnde stukken, namelijk:

















NB: Voor een snelle en zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag verzoeken wij u dringend om alle benodigde stukken én een ingevulde en ondertekende machtiging (zie volgende pagina) mee te sturen. Deze machtiging wordt alleen gebruikt indien men u geen medische gegevens wilde verstrekken.



 







U kunt de aanvraag sturen naar: 



iMMO, 

Nienoord 5 

1112 XE  Diemen
















MACHTIGING MEDISCH ONDERZOEK









Ondergetekende,





naam: ..............................................................................



geboortedatum: ..............................................................



geeft hierbij toestemming aan de behandelend(e) arts(en), behandelaars, paramedici en/of specialisten:



...................................................................................................................................................................



...................................................................................................................................................................



...................................................................................................................................................................



...................................................................................................................................................................







om medische gegevens te verstrekken aan Evert Bloemen, arts, verbonden aan het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO), ten behoeve van een onderzoek in het kader van een rapportage door het iMMO.





Plaats: ..........................................................................





Datum: ........................................................................











Handtekening: ............................................................
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Contactgegevens bureau 
 
Het kantoor van iMMO is geopend: maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 
uur en 13.00-17.00 uur. Het bureau is vanaf heden als volgt bereikbaar.  
 
 

Telefoon : 020-8407670 
Fax : 020-8407697 
Adres : Nienoord 5, 1112 XE Diemen 

 
Medewerkers 
 

Naam Functie E-mail 
Evert Bloemen Arts e.bloemen@stichtingimmo.nl  
Paul Dallinga Juridisch medewerker p.dallinga@stichtingimmo.nl  
Annemieke Keunen Interim-coördinator  a.keunen@stichtingimmo.nl  
Elsbeth Kors Klinisch psycholoog e.kors@stichtingimmo.nl  
Riëtte Mellink Directeur (per 1-6) r.mellink@stichtingimmo.nl  
Danielle Piechocki Office-manager d.piechocki@stichtingimmo.nl  

  
Bestuur 
 
Per 7 februari is als penningmeester van het bestuur benoemd drs. Ren Sluis RA. 
Hij is econoom/accountant met een brede ervaring als ziekenhuisbestuurder in 
diverse ziekenhuizen in Nederland. Sinds medio 2009 is hij actief als toezichthouder 
in de zorg en (semi-)commerciële zorgbedrijven. 
 
De procedure voor de invulling van de nog vacante bestuursposities loopt. 
 

 

Beleidsdocumenten 
 
Kerndocument Missie, Visie en Waarden 
 
Het bestuur heeft het Kerndocument Missie, Visie en Waarden vastgesteld. iMMO 
beoogt hiermee in één overzichtelijk kerndocument de missie, visie en waarden van 
de organisatie te verwoorden. Nuttig voor medewerkers en stakeholders en te 
gebruiken voor brochures, website en keurmerktoetsing. Het document is 
nevenstaand te raadplegen. 
 
Klachtenregeling 
 
Het bestuur heeft een Reglement Klachtenbehandeling vastgesteld, hiernaast te 
raadplegen. Met de klachtenregeling wordt beoogd om klagers correct tegemoet te 
treden, indien van toepassing genoegdoening te verschaffen en het iMMO in staat 
te stellen van tekortkomingen te leren. Deze klachtenregeling heeft geen betrekking 
op (klachten over) de samenwerking binnen de organisatie van het iMMO, 
bijvoorbeeld tussen rapporteurs en bureauorganisatie of medewerkers onderling. 
Hiervoor gelden de gebruikelijke managementkanalen en procedures, onder 
verantwoordelijkheid van de directie. Het reglement beoogt voorts niet een 
algemene appèlmogelijkheid voor de door het iMMO af te geven oordelen en 
adviezen te bieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerndocument 
Missie, Visie, 

Waarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement 
Klachtenbehan-

deling iMMO  
2012-02-20 
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 Mensenrechten en Medisch Onderzoek 
 


(iMMO) 
 
 
 


Kerndocument 
 
 


Missie, visie, waarden 
 
 
 


Dit document beschrijft de missie, visie en waarden van het iMMO. De inhoud betreft voor een 
belangrijk deel compilatie en synthese van bestaand (maar eerder over meerdere documenten 
verspreid) materiaal. Bestuur, directie, medewerkers van het bureau en de rapporteurs hebben 
inbreng hierin gehad. 
 
Het document beschrijft wat iMMO is (‘Sein’) en wat iMMO wil zijn (‘Sollen’). Het wil richting geven aan 
en inspiratie bieden voor de beleidsvorming, de besluitvorming in het geval van specifieke casus of 
thematiek en de opzet van operationele processen in het iMMO. Het dient tevens als middel tot 
communicatie en verantwoording naar derden. 
 
 
 
Vastgesteld door bestuur: 20 februari 2012 


Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Groep,  
ASKV, Johannes Wierstichting, Pharos, SMAK en Vluchtelingenwerk Nederland 
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Missie 
 
 
Kerntaak: 
professioneel 
oordeel en 
kennistransfer 


iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van de 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. 


 
Visie 
 
 
 
Noblesse 
oblige 


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. 
 


 
Één 
onafhankelijk 
instituut 


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. 
 


 
Beleidsneutraal  


Het overheidsbeleid laat zich typeren als ‘(meer of minder) streng maar rechtvaardig’. 
Het iMMO heeft geen mening over het ‘meer of minder streng’, maar wil met zijn 
expertise een bijdrage leveren aan het ‘rechtvaardig’. 
 


 
 
 
Corps van free 
lance 
rapporteurs 


Het iMMO maakt gebruik van free lance professionals – in het bijzonder medici en 
psychologen – die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en die zich 
op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen. De relatie tussen het iMMO en deze 
professionals – de rapporteurs – is gekenmerkt door duurzaamheid, gedeelde visie en 
wederzijds respect. Rapporteurs worden door het iMMO getraind en doen, met 
inachtneming van binnen het iMMO geldende procedures, formats en protocollen, 
vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig onderzoek, voeren 
diagnostiek uit en rapporteren hun bevindingen aan het iMMO. 
 


 
 
Geen 
medicalisering 


Het iMMO is tegen medicalisering van de procedures voor vermoede slachtoffers van 
marteling en inhumane behandeling – in het bijzonder in het kader van een 
asielprocedure – en bewaakt in zijn eigen functioneren dat deze wordt voorkómen. 
‘Vals negatieven’ (personen die ten onrechte niet worden herkend) zijn net zo een 
probleem als ‘vals positieven’ (personen die ten onrechte een positieve beoordeling 
krijgen). 
 


 
Vertrouwens-
instituut 


Het iMMO is een vertrouwensinstituut, waaraan uit de aard van de activiteiten hoge 
eisen van integriteit en vertrouwelijkheid moeten worden gesteld. In het iMMO wordt 
gevoelige informatie over personen gewisseld, waarvan openbaarheid of kennisname 
door derden schade voor het iMMO en voor betrokkenen kan veroorzaken en die als 
regel onder het beroepsgeheim vallen. 
 


 
 
 
Positionering: 
dialoog 
 
 


De onderzoeken van het iMMO vormen voor een deel van de asielzoekerstroom een 
noodzakelijke aanvulling op het bestaande onderzoek en medisch advies, dat zich 
beperkt tot het opsporen van medische beperkingen waarmee binnen de 
asielprocedure in de contacten met asielzoekers en de te nemen beslissing rekening 
moet worden gehouden. Het iMMO definieert zijn relatie met andere actoren in de 
opvang, beoordeling en behandeling van slachtoffers van marteling en inhumane 
behandeling als een dialoog. Anderen zijn er niet om te bestrijden of te beleren, het 
iMMO wil een partner zijn in een gezamenlijk verbeteringsproces met een faire 
toepassing van mensenrechten als oriëntatiepunt.  
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Publiek domein 


Het uiteindelijke doel van het iMMO – bescherming van mensenrechten – is gediend 
met verspreiding van beschikbare kennis en kunde. Alle constitutieve documenten van 
het iMMO zijn kosteloos te ontsluiten via de website. Elke burger en elke instantie kan 
er vrij gebruik van maken voor elk redelijk doel.  
 


 
Naar ‘normale’ 
bekostiging 


De bekostiging van iMMO bestaat in de projectfase (2012-2014) grotendeels uit 
bijdragen van de oprichtende organisaties en charitatieve fondsen en de belangeloze 
bijdrage van de rapporteurs. Het iMMO streeft naar een uiteindelijk duurzame reële 
bekostiging uit de overheidsmiddelen volgens een bedrijfsmodel ‘fee for service’.  
 


 
Missionaire doelen 
 
 
 
 
Rijp in vijf jaar 


Het iMMO wil op geleide van de vraag en de mogelijkheden binnen vijf jaar alle 
personen die voor onderzoek in aanmerking komen jaarlijks kunnen beoordelen. De 
uiteindelijk te bereiken omvang wordt geraamd op 10 % van de asielzoekerstroom, 
waarvan circa 2/3 voor een forensisch medisch onderzoek kwalificeert. Volgens 
eenzelfde tijdspad wil het iMMO de pool van free lance rapporteurs bestendigen en 
uitbouwen naar een toereikende omvang. 
 


 
 
Kennisinstituut 


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 zowel 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. 
 


 
 
Vertrouwens-
instituut 


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 aanvaard en dat het forensisch medisch 
onderzoek als onderdeel van de asielprocedure is geborgd. 
 


 
 
Actief lid 
internationale 
gemeenschap 


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. iMMO wil daarin van anderen leren, zich verantwoorden, 
andere organisaties behulpzaam zijn en een bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling van het werkveld. 
 


 
 
Trots 


Medewerkers, rapporteurs en andere vrijwilligers moeten trots kunnen zijn op het 
iMMO en de bijdrage aan een humane samenleving die zij door middel van hun werk 
voor het iMMO leveren. Datzelfde geldt op vergelijkbare basis voor de fondsen en 
andere organisaties die het iMMO ondersteunen. 
 


Financieel 
zelfstandig, not 
for profit 


Het iMMO werkt not for profit, beoogt na de projectfase (2012-2014) een financieel 
zelfstandige instelling te zijn, bekostigd uit de overheidsmiddelen op basis van een 
bedrijfsmodel van fee for service.  
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Kernwaarden 
 
Het iMMO en alle aan hem verbonden personen laten zich in hun houding en gedrag, naar collega’s, 
onderzochte personen, instanties en iedereen die het iMMO beroepsmatig ontmoet, leiden door de 
waarden die hieronder staan beschreven. 
 
 
Objectieve 
professionaliteit 
is ‘poolster’ 


Het iMMO profileert zich primair door de objectieve professionaliteit van zijn oordeel en 
oordeelsvorming. Professionaliteit komt tot uiting in alle aspecten van de 
bedrijfsvoering: vakinhoudelijke deskundigheid en bekwaamheid, bejegening, 
gedisciplineerde organisatie en informatieoverdracht naar alle betrokkenen. 
 


 
Onafhankelijk 
en integer 


Het iMMO is er niet voor belangenbehartiging. Noch voor de asielzoeker, noch voor de 
overheid, noch voor zorginstellingen. Rapporteurs en medewerkers hebben geen 
eigen belangen bij de door het iMMO uit te brengen adviezen. 
 


 
 
Respect 


Het iMMO treedt te onderzoeken personen respectvol tegemoet. In het bijzonder heeft 
het iMMO oog voor de variatie in uiting en verwerking van marteling en inhumane 
behandeling als gevolg van culturele verschillen en persoonlijk unieke eigenschappen. 
Het iMMO is zich bewust dat een respectvolle houding een helende bijdrage kan 
leveren. 
 


 
 
Goede trouw is 
vertrekpunt 


Het iMMO treedt particuliere en overheidsinstanties en hun medewerkers met 
vertrouwen tegemoet. Het iMMO ziet instanties en hun medewerkers als 
verantwoordelijk en betrokken, tenzij anders bewezen. Instanties en medewerkers 
mogen er op rekenen dat iMMO de vertrouwelijkheid met betrekking tot zaken en 
personen respecteert.  
 


 
 
Zorgvuldig 


Het iMMO vormt op een zorgvuldige, op feiten gebaseerde manier en met 
professionele distantie zijn oordeel. iMMO is rechtvaardig en redelijk in zijn 
oordeelsvorming. Het iMMO is kritisch over het eigen functioneren en de eigen 
beperkingen. Het iMMO waakt voor belangenverstrengeling. 
 


 
 
Delend 


Het iMMO deelt zijn kennis en ervaring ruimhartig met anderen. Het uiteindelijke doel 
is: een humanere opvang van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. 
Alle constitutieve documenten van het iMMO worden beschikbaar gesteld in het 
publiek domein. Zij zijn kosteloos en vrij toegankelijk voor elke burger en elke instantie 
en vrij te gebruiken voor elk redelijk doel. Het iMMO ontwikkelt een kosteneffectief 
opleidingsprogramma voor expertiseoverdracht. 
 


 
 
Open en lerend 


iMMO toetst met opgeleide professionals en op basis van aanvaarde standaarden. 
iMMO is een open organisatie, kent geen dogma’s, staat open voor nieuwe 
ontwikkelingen, is open over de eigen fouten en probeert er van te leren. iMMO werkt 
doorlopend aan het vergroten van de eigen professionaliteit, sluit hierbij aan op 
bewezen en robuuste ontwikkelingen in het werkveld.  
 


 
 
Constructief 
kritisch  


Het iMMO heeft een constructief kritische opstelling naar beleidsmakers en andere 
actoren in de opvang, beoordeling en behandeling van slachtoffers van marteling en 
inhumane behandeling, noemt de zaken bij hun naam. Het iMMO treedt daarbij met 
tact op, maar neemt geen blad voor de mond en treedt zonodig – indien herstel niet 
optreedt – confronterend op. 
 


 
 
Wijsheid vóór 
‘weetjes’  


iMMO voert zijn werkzaamheden uit met hart en ziel voor de mensenrechten, in het 
bijzonder met betrekking tot de slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. 
met oog voor de zichtbare en meetbare maar ook voor de onweegbare zaken. De volle 
werkelijkheid hiervan is niet te vangen in lineaire, reductionistische stroomschema’s en 
protocollen. iMMO houdt daar steeds rekening mee. Wijsheid gaat vóór ‘weetjes’. 
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Reglement Klachtenbehandeling 
 


 
Preambule 
 
Het iMMO beoogt een bijdrage te leveren aan de bescherming van de 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. 
 
Het iMMO beschikt hiertoe over een vaste bureauorganisatie en een corps van free lance rapporteurs: 
professionals – in het bijzonder medici en psychologen – die beschikken over de vereiste kennis en 
deskundigheid, die zich op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen en die niet door middel van een 
arbeidsovereenkomst aan het iMMO zijn verbonden. Rapporteurs voeren, met inachtneming van 
binnen het iMMO geldende procedures, formats en protocollen, vanuit een eigen professionele 
verantwoordelijkheid zelfstandig diagnostiek uit en rapporteren hun bevindingen aan het iMMO. 
 
Het iMMO is een vertrouwensinstituut, waaraan uit de aard van de activiteiten hoge eisen van 
integriteit en vertrouwelijkheid moeten worden gesteld. Het iMMO is voorts een instituut dat zich wil 
profileren op de kwaliteit van het af te geven professioneel oordeel. 
 
Met het oog op de kwaliteitsborging is een laagdrempelige en overzichtelijke klachtenregeling 
gewenst. Dit reglement is daarvoor bedoeld. Met de klachtenregeling wordt beoogd om klagers correct 
tegemoet te treden, indien van toepassing genoegdoening te verschaffen en het iMMO in staat te 
stellen van tekortkomingen te leren. 
 
Deze klachtenregeling heeft geen betrekking op klachten over de samenwerking binnen de 
organisatie van het iMMO, bijvoorbeeld tussen rapporteurs en bureauorganisatie of medewerkers 
onderling. Hiervoor gelden de gebruikelijke managementkanalen en procedures, onder 
verantwoordelijkheid van de directie. Het reglement beoogt voorts niet een algemene 
beroepsmogelijkheid voor de door het iMMO af te geven oordelen en adviezen ten aanzien van 
onderzochte personen te bieden. 
 
Reglement 
 
1.   Definities 


 
  In dit reglement worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd. 


 
1.1.  Klacht: 


de uiting van onvrede over enige handeling door of namens het iMMO of omstandigheid 
in het iMMO. Onder handeling wordt tevens het nalaten van handelingen verstaan. 
 


1.2.  Medewerker: 
elke natuurlijk persoon die het iMMO bij zijn werkzaamheden inzet: medewerkers in 
dienstverband of door een andere overeenkomst duurzaam aan het iMMO verbonden, 
rapporteurs, leden van vaste colleges en leden van het Bestuur. 
 


1.3.  Onderzochte persoon: 
De natuurlijke persoon die een onderzoek ondergaat dan wel voor wie een onderzoek is 
aangevraagd. 
 


1.4.  Onderzoek: 
Het forensisch medisch en/of psychologisch onderzoek van een natuurlijke persoon of 
natuurlijke personen ter zake van vraagstellingen betrekking hebbend op marteling en/of 
inhumane behandeling. 
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1.5.  Rapporteur: 
De aan het iMMO gelieerde professional – medicus, psycholoog of anderszins – die, met 
inachtneming van binnen het iMMO geldende procedures, formats en protocollen, vanuit 
een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig diagnostiek uitvoert en de 
bevindingen rapporteert aan de directie van het iMMO. 
 


2.   Inhoud klacht en klachtgerechtigdheid 
 


2.1.  Een klacht kan betrekking hebben op elk aspect van het functioneren van het iMMO. 
Onderwerp van een klacht kunnen onder meer zijn: 
o aantoonbare tekortkomingen in het uitvoeren van onderzoeken en de totstandkoming 


of inhoud van de oordelen en adviezen van het iMMO 
o de schending van de door het iMMO voor zijn functioneren gestelde regels en 


procedures 
o de juistheid van de informatievoorziening door het iMMO 
o gedrag en handelingen van en bejegening door medewerkers van het iMMO 
o in het algemeen gedragingen, beslissingen of omstandigheden die niet in 


overeenstemming zijn met de door het iMMO geformuleerde kernwaarden. 
 


2.2.  Een klacht die moet worden begrepen als een beroep op het door het iMMO afgegeven 
oordeel of advies ten aanzien van een onderzochte persoon wordt niet of niet als zodanig 
behandeld. 
 


2.3.  Tot het indienen van een klacht volgens dit reglement is gerechtigd elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die een in redelijkheid te stellen belang heeft bij de 
werkzaamheden van het iMMO. Hiertoe behoren onder meer de onderzochte persoon, 
zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, zijn/haar advocaat, zijn/haar naaste familie of een 
andere persoon of organisatie die in een bijzondere betrekking tot hem/haar staat, 
natuurlijke personen en instellingen die contacten met het iMMO onderhouden. 
 


2.4.  In het vorige lid uitgesloten zijn de medewerkers van het iMMO.  
 


3.   Procedure 
 


3.1.  Een klacht wordt schriftelijk of per e-mail, met redenen omkleed, ingediend bij de directie 
van het iMMO en door haar behandeld. Betreft de klacht het functioneren van de directie 
of het bestuur, dan wordt de klacht op gelijke wijze ingediend bij het bestuur van het 
iMMO en door hem behandeld.  
 


3.2.  Klager ontvangt na ontvangst van de klacht per ommegaande een ontvangstbevestiging, 
waarin staat vermeld wanneer de klacht naar verwachting zal zijn behandeld. Indien de 
klacht direct als kennelijk ongegrond, dan wel niet ontvankelijk op grond van artikel 2.2, 
artikel 2.3 of artikel 2.4 wordt beoordeeld, ontvangt klager daarvan direct bericht. 
 


3.3.  Het orgaan dat de klacht behandelt gaat direct na ontvangst van de klacht na of 
onmiddellijk dan wel op korte termijn maatregelen te nemen zijn die de oorzaak van de 
klacht kunnen wegnemen of beperken, dan wel of maatregelen tot geheel of gedeeltelijk 
herstel van eventuele nadelige gevolgen kunnen worden genomen. De klager wordt 
hiervan in voorkomend geval in kennis gesteld. 
 


3.4.  Het orgaan dat de klacht behandelt draagt zorg voor een deugdelijk feitenonderzoek. 
 


3.5.  Klager wordt, indien door hem/haar gewenst, in de gelegenheid gesteld zijn klacht nader 
schriftelijk toe te lichten en, indien door hem/haar gewenst, door het iMMO te worden 
gehoord. 
 


3.6.  Het orgaan dat de klacht behandelt draagt zorg dat deze behandeling binnen drie 
maanden na de ontvangst van de klacht is afgerond. Bij een eventuele vertraging wordt 
de klager daarover en over de reden van de vertraging tijdig geïnformeerd. 
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3.7.  Klager ontvangt een schriftelijke conclusie van het orgaan dat de klacht behandelt. Hierin 
wordt vermeld of en in hoeverre de klacht gegrond is bevonden. Tevens wordt, in geval 
de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard, vermeld wat het iMMO onderneemt 
om herhaling te voorkomen. 
 


4.   Vaststelling, toepassing en wijziging reglement 
 


4.1.  Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, gehoord de directie. 
 


4.2.  Ten aanzien van in dit reglement onvoorziene gevallen beslist het bestuur van het iMMO, 
gehoord de directie. Het bestuur kan in een individueel geval om gewichtige redenen, in 
het belang van het iMMO en met inachtneming van de waarden van het iMMO en diens 
contractuele verplichtingen tegenover derden, van bepalingen in dit reglement afwijken, 
gehoord de directie. 
 


4.3.  De directie van het iMMO stelt de medewerkers tijdig en adequaat van elke wijziging van 
dit reglement in kennis.  
 


 
 
 
Vastgesteld door het bestuur 
Diemen, 20 februari 2012 





René Peters
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raadplegen 

 
 
Activiteiten public relations & public affairs 
 
Medio januari publiceerde de Wereldomroep op haar website een artikel waarin de 
oprichting van het iMMO wordt gemeld. Janus Oomen, oudgediende van de 
Medische Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty International, geeft in dit artikel 
enkele voorbeelden van zijn ervaringen. De volledige publicatie is nevenstaand te 
raadplegen. 
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Wereldomroep 

2012-01 
 

 




 


 
 
Artikel website Wereldomroep (januari 2012) 
 
In januari verscheen onderstaand artikel op de website van de Wereldomroep. De oprichting van het 
IMMO wordt hierin gemeld. 
 
 
Gemartelde asielzoeker gebaat bij medisch onderzoek 
 
Nieuw instituut wil standaard onderzoek  
 
Vanaf 1 maart neemt het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) het werk 
van de Medische Onderzoeksgroep van Amnesty International over. Het IMMO streeft ernaar 
om bij vermoedens van marteling standaard een forensisch-medisch onderzoek wordt gedaan. 
 
Het particuliere initiatief voert de hoeveelheid onderzoeken de komende vijf jaar op van 170 
naar 900 per jaar. Het instituut zal ook blijven wijzen op het hiaat in de huidige asielprocedure 
omdat de IND zelf dergelijk onderzoek achterwege laat. 
 


- - - 
 
Nazouma is 16 jaar als ze aan haar leven als gedwongen prostituee in Congo weet te ontkomen. In 
Nederland vertelt ze haar vluchtverhaal aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Maar die 
vindt haar ervaringen niet geloofwaardig en trekt haar verblijfsvergunning in. Pas na een forensisch-
medisch onderzoek mag ze toch blijven. 
 
Tijdens het onderzoek komt vast te staan wat hulpverleners, die Nazouma sinds haar afwijzing 
begeleiden, al vermoedden. De Congolese is verkracht en mishandeld door soldaten toen ze na de 
dood van haar ouders op straat belandde. Ze moest zich als 14-jarige in leven zien te houden door 
haar lichaam te verkopen. Maar Nazouma wist niet hoe ze dit aan de ambtenaar van de IND 
moest uitleggen. 'Ik heb de IND veel dingen verteld, maar niet alles. Ik was een beetje bang. Ik zag die 
meneer als mijn vader en moeder. Ik kon hem niet alles vertellen. Daarom kreeg ik een probleem met 
mijn verblijf. Ze zeiden dat ze me niet geloofden.' 
 
Verblijfsvergunning 
 
Jaren later krijgt Nazouma de kans om haar hele relaas te doen tegen de artsen van de Medische 
Onderzoeks Groep (MOG) van Amnesty International. De groep is gespecialiseerd in medisch 
onderzoek bij slachtoffers van mishandeling en marteling. 
Ze vertelt over het geweld. 'De soldaten hadden seks met iemand. Jij wilt niet, maar ze hebben seks 
met jou.' Ze laat ook voor het eerst de fysieke sporen zien. 'Ik heb littekens van alle mannen en 
soldaten die mij verkracht hebben.' Met het rapport van de MOG dient Nazouma een herhaald 
asielverzoek in. Deze keer krijgt ze wel een permanente verblijfsvergunning. 
 
Belang van medisch onderzoek 
 
Janus Oomen was tot voor kort arts bij de MOG. Hij herkent de schroom van Nazouma. De 
asielzoeker heeft vaak remmingen als gevraagd wordt naar de reden van het asielverzoek. 'Iemand is 
verkracht en wil daar niet over spreken. Iemand is psychisch zodanig in de war dat hij niet in staat is 
een coherent verhaal te doen.' 
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Alleen asielzoekers met een afwijzing van de IND komen voor het medisch onderzoek in aanmerking. 
Zodra Amnesty International van een asieladvocaat een verzoek krijgt om een specifiek geval te 
onderzoeken, kijken ze eerst naar de voorgeschiedenis. 'Als daarin feiten naar voren komen die in 
strijd zijn met de mensenrechten en de voorzieningen in Nederland dan vraagt het om een medisch 
onderzoek', zegt Oomen. 
 
Reconstructie 
 
Tijdens het forensisch-medisch onderzoek wordt stap voor stap gekeken naar sporen van wrede 
behandeling. Oomen noemt het voorbeeld van een Iraakse man met brandwonden van uitgedrukte 
sigaretten op zijn rug. Dit is volgens hem redelijk eenvoudig vast te stellen door de vorm en aard 
van de littekens. Maar de verklaring van het slachtoffer is zeker zo belangrijk. 'Hij weet niet wat er zich 
op die rug allemaal bevindt. Maar wij maken daar foto's van. Dan gaan wij met hem zitten en vragen 
hem bij elk litteken wat er gebeurd zou kunnen zijn. Dat werkt ook evocatief.'  
 
Voor een reconstructie van de gebeurtenissen is de MOG-arts afhankelijk van de rapportages van 
Amnesty International over soorten marteling in bepaalde gebieden. 'In Arabisch sprekende gebieden 
wordt falaka toegepast als een soort opwarmertje voor de beulen. Een ander voorbeeld 
zijn de verbrandingen ten gevolge van uitgedrukte sigaretten. Als je dat een keer gezien hebt, dan 
weet je het de tweede keer ook.' 
 
Cynisme 
 
Van de tweehonderd asielzoekers die het MOG jaarlijks onderzoekt krijgt bijna 75 procent een 
verblijfsvergunning, meent Oomen. Asielzoekers van wie volgens de regels van het Istanbul Protocol 
van de VN vast staat dat ze zijn gemarteld mogen immers niet worden uitgezet. 
 
Hij vindt het daarom onbegrijpelijk dat medische aspecten bij de beoordeling van asielaanvraag voor 
de IND geen rol spelen omdat over de oorzaken van klachten of littekens geen uitspraken zouden zijn 
te doen. Om dit te onderstrepen haalt Oomen het voorbeeld van de Irakees weer aan. 
 
'Deze man had verse wonden op zijn rug toen hij gehoord werd. Ik stel mij vaak voor, dat moet de 
ambtenaar geroken hebben. Dat kan niet anders.' Het is dan wel erg cynisch dat hij van de IND toch 
een afwijzing kreeg. Zeker achtduizend keer heeft de MOG inmiddels onmenselijke behandeling 
bewezen. Maar volgens Oomen pareert de IND dit met de mededeling dat het wel eens fout kan gaan. 
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