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aanbesteding forensisch medisch onderzoek

Geachte heer Van Lint,

Op 23 april is vanwege de IND de aanbesteding inzake het ‘Forensisch Medisch Onderzoek ten
behoeve van de asielprocedure’ gepubliceerd. In een tweetal vragenrondes heeft onder meer het
iMMO op onderdelen daarvan verduidelijking gevraagd. Naar aanleiding hiervan berichten wij u als
volgt.
Het bestuur van iMMO heeft het Programma van Eisen en de nadere informatie daarover diepgaand
bestudeerd. Het is na ampel beraad tot de conclusie gekomen dat dit Programma van Eisen niet
verenigbaar is met de uitvoering van forensisch medische onderzoeken die voldoen aan
aanvaardbare standaarden van professioneel handelen, objectiviteit en onafhankelijkheid. Meerdere
punten zijn daarenboven onereus voor de opdrachtnemer zonder dat een redelijk verband lijkt te
bestaan met een goede voortgang van de asielprocedure. Het iMMO heeft daarom noodgedwongen
afgezien van het uitbrengen van een aanbod.
Het verdriet en verbaast ons dat wij tot deze conclusie moeten komen. iMMO is immers tot op heden
de enige institutie die dit soort onderzoeken verricht, in een traditie die door middel van de Medische
Onderzoeksgroep van Amnesty International (ingebracht in iMMO) ononderbroken teruggaat tot medio
jaren zeventig. Het werk van iMMO heeft erkenning gevonden in een reeks van uitspraken van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van Vreemdelingenkamers van de Rechtbank
Den Haag.
Het is ons niet duidelijk waarom de IND via het Programma van Eisen de noodzaak tot een
dramatische trendbreuk in de uitvoering van forensisch medische onderzoeken in de asielprocedure
introduceert. Een trendbreuk die, gegeven de ons bekende stand van zaken in Nederland, niet anders
dan met ‘papieren werkelijkheden’ zal zijn op te lossen.
Indien gewenst zijn wij uiteraard bereid onze afwegingen nader toe te lichten.
Hoogachtend, namens het bestuur,

Mr. René Peters, arts,
voorzitter.
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