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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, FondsDBL, PIN en Triodos Foundation en andere belangstellenden.
Vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief graag naar info@stichtingimmo.nl.

Attentie: dit is de laatste Nieuwsbrief iMMO in deze vorm. Wilt u de nieuwsbrief blijven
ontvangen, dan kunt u zich aanmelden op de website van iMMO, klik hier om u aan te melden.
Geen login vereist.

iMMO van start met onderzoeken
Vanaf 5 maart is het iMMO gestart met het uitvoeren van onderzoeken, die nog via
de Medische Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty International waren
aangemeld. Nieuwe verzoeken om onderzoek en advies bereiken het iMMO nu met
stijgende regelmaat. Gezien de bestaande voorraad aanvragen moet rekening
worden gehouden met wachttijden. Overleg met het bureau over de termijnen is
gewenst.

Website en nieuwsbrief
Met ingang van 27 maart is de website actief (www.stichtingimmo.nl). De website
geeft uitleg over de missie en geschiedenis van het iMMO. Aanvragers van
onderzoeken vinden er alle informatie die zij nodig hebben om de aanvraag in te
dienen. Hetzelfde geldt voor artsen en psychologen die interesse hebben om
rapporteur bij het iMMO te worden. Voor de te onderzoeken personen is een
beknopte schets van de gang van zaken te raadplegen.
Attentie: Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vorm. Nu de website operationeel
zullen wij volgende afleveringen via de website genereren. Als u deze in uw mailbox
wilt blijven ontvangen dan kunt u zich hier daarvoor opgeven. Wij vragen alleen uw
naam en e-mailadres, er is geen login vereist. U kunt u uiteraard te allen tijde weer
afmelden.

ANBI erkenning
De Belastingdienst heeft het iMMO de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) toegekend. ANBI-instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde
belastingvoordelen bij erfenissen en schenkingen.

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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Beleidsdocumenten
Toestemming voor onderzoek en educatie
Het verzoek om een onderzoek door iMMO kan van verschillende partijen komen.
Doorgaans is dat de onderzochte persoon of diens raadsman, maar verzoeken
kunnen ook komen van bijvoorbeeld een rechter, de IND of een hulpverlener. In alle
gevallen verlangt het iMMO de schriftelijke toestemming van de onderzochte
persoon om het onderzoek uit te voeren.
Het iMMO heeft voor deze toestemming een standaardtekst vastgesteld. Hierin
staat beschreven waarop de onderzochte persoon mag rekenen en waarvoor hij of
zij toestemming geeft. Kortweg: het onderzoeken door een door iMMO aangezochte
rapporteur, de verwerking van de gegevens binnen de iMMO-organisatie en de
aanbieding van het rapport aan de aanvrager van het onderzoek. Nevenstaand is
de tekst hiervan in het Nederlands en in de daadwerkelijk te gebruiken Engelstalige
uitvoering te raadplegen. Op de website is dit document voor invulling en
ondertekening te downloaden.
In een klein aantal gevallen is de casuïstiek interessant voor opleidingsdoeleinden
in het iMMO. Het materiaal kan worden gebruikt in de scholing van nieuwe
rapporteurs en de bijscholing van bestaande. Toekomstig te onderzoeken personen
hebben hier baat bij. Voor een dergelijk gebruik, altijd geanonimiseerd, vraagt het
iMMO om aparte toestemming aan de onderzochte persoon. Het wel of niet
toestemming verlenen is uiteraard van geen enkele invloed op de uitvoering of het
resultaat van het door iMMO met betrekking tot die onderzochte persoon uit te
voeren onderzoek. Nevenstaand de tekst van deze verklaring, in het Nederlands en
in de Engelstalige uitvoering. Ook dit is via de website te verkrijgen.

Eerste opleiding nieuwe rapporteurs
De vorige nieuwsbrief meldde dat in de afgelopen maanden 55 artsen en
psychologen zich hebben aangemeld met belangstelling om rapporteur te worden
voor het iMMO. Op zaterdag 24 maart ontving een eerste groep van zeventien
deelnemers een opleidingsdag. In het programma werd uitleg gegeven over de
verschillende fasen van een asielprocedure. Voorts maakten de deelnemers aan de
hand van casuïstiek en ervaringen van rapporteurs kennis met de praktijk van een
forensisch medisch onderzoek in deze procedure. Hiertoe behoren onder meer het
duiden van tekenen van mishandeling en de optekening daarvan in een forensisch
rapport. Ook werd aandacht besteed aan de logistiek en de ondersteuning van het
bureau.
Nog vóór de zomer zal een tweede opleidingsdag plaatsvinden.
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