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Voorwoord
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de werkzaamheden die wij in 2014 hebben
verricht ter realisatie van onze missie, een bijdrage leveren aan de bescherming van mensenrechten
door
•
•

het uitvoeren van forensisch- medische onderzoeken bij vermoede slachtoffers van marteling
en inhumane behandeling, in het bijzonder in het kader van de asielprocedure en
expertiseoverdracht (naar alle betrokkenen bij de asielprocedure).

In 2014 heeft het iMMO verder gebouwd aan wat het voor alle betrokken partijen – asielzoekenden
en hun raadslieden, beslissende overheden en magistratuur – wil zijn: een instantie op wiens oordeel
als professioneel robuust en onpartijdig kan worden vertrouwd. Die ambitie schept de verplichting
dat wij voortdurend werken aan onze kwaliteit, onszelf daarop kritisch bevragen en ons daarover
toetsbaar opstellen. De inspirerende studiedagen, met uitstekende docenten uit de juridische en
medisch-psychologische wereld, leveren hieraan een belangrijke bijdrage. In 2014 is aan de toetsing
concreet gestalte gegeven door de medewerking aan een kwaliteitsonderzoek door het NIFP,
uitgevoerd in opdracht van de IND. Met vreugde en trots namen wij kennis van de conclusie dat het
werk van iMMO als state of the art kan worden beschouwd. Met de verbetersuggesties uit het NIFPrapport is het iMMO direct aan de slag gegaan.
Het werk van iMMO is niet mogelijk zonder de inzet en onbaatzuchtigheid van velen. Die inzet en
onbaatzuchtigheid gelden eerst en vooral de rapporteurs en overige vrijwilligers, die om niet hun
deskundigheid en tijd ruim ter beschikking stellen. Waarbij in het bijzonder de rapporteurs in hun
werk onontkoombaar worden geconfronteerd met de schrijnende, niet zelden onbeschrijflijke
verhalen van menselijkheid en onmenselijkheid. Het bestuur is hen allen veel respect en dank
verschuldigd. Respect en dank zijn er uiteraard ook voor directie, medewerkers en vrijwilligers van
het bureau. Werken in een organisatie met slechts beperkte middelen en dus een bescheiden
bemensing vergt een grote inzet en inventiviteit en doet een extra beroep op allen. Ook dank aan de
leden van de Adviesraad, die bestuur en directie belangeloos hun deskundigheid en tijd ter
beschikking stellen. Tot slot erkentelijkheid voor de organisaties die door hun financiële
ondersteuning het werk van iMMO mogelijk maken.
Wij hopen en vertrouwen in de komende jaren verder te bouwen aan een duurzame
maatschappelijke verankering van ons fiduciaire instituut.
Namens het bestuur,
René Peters
voorzitter

1. Algemeen

Het jaar 2014 stond in het teken van drie zaken:
1. de aanloop naar de invoering van de nieuwe EU Procedure Richtlijn 2013/32/EU
2. het verder verbeteren van de kwaliteit van de onderzoeken en de opleiding
3. duurzame bekostiging van iMMO

1.1 EU Procedure Richtlijn 2013/32/EU
Op 20 juli 2015 treedt de nieuwe EU Procedure Richtlijn 2013/32/EU in werking. Volgens artikel 18 lid
1 van deze richtlijn kan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) een medisch onderzoek laten
verrichten bij een asielzoeker bij wie aanwijzingen zijn dat betrokkene slachtoffer was van marteling
of geweld. Volgens artikel 18 lid 2 kan de asielzoeker ook zelf een medisch onderzoek entameren. In
beide gevallen is de IND verplicht om de resultaten van het medisch onderzoek mee te wegen in de
beoordeling op de asielaanvraag.
Met deze nieuwe regelgeving wordt op Europees niveau gehoor gegeven aan de vraag naar meer
medische deskundigheid bij de herkenning van mogelijke slachtoffers van marteling en geweld.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzoekt in 2013 aan de Adviescommissie voor
Vreemdelingen Zaken (ACVZ) om te adviseren over de invulling van een medisch onderzoek bij de
beoordeling van asielaanvragen en daarmee te voldoen aan de eisen van artikel 18. Na verkennende
gesprekken organiseert de ACVZ in februari 2014 een expertmeeting waar iMMO aan deelneemt. In
een aantal afzonderlijke gesprekken maakt iMMO de ACVZ vervolgens deelgenoot van de huidige
praktijk. iMMO is immers de enige partij in Nederland die langdurig ervaring heeft met de specifieke
problematiek van de populatie, het type medisch onderzoek en de verslaglegging ervan volgens het
internationaal aanvaarde Istanbul Protocol. Op 3 juli 2014 overhandigt de ACVZ het advies ‘Sporen uit
het verleden’ aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De ACVZ doet aanbevelingen over een
trapsgewijze beoordeling van littekens en lichamelijke of psychische klachten die kunnen wijzen op
marteling of geweld. De ACVZ adviseert om een onafhankelijke medische organisatie aan te wijzen
waar asielzoekers in opdracht van de IND een medisch onderzoek kunnen ondergaan. Om tot een
algemeen geaccepteerde standaard voor forensisch-medisch onderzoek in de asielprocedure te
komen, adviseert de ACVZ ook om een werkgroep in te stellen met deskundige partijen, waaronder
iMMO.
Dat advies volgt de IND niet op. Wel voert de IND gesprekken met verschillende organisaties
afzonderlijk over de wijze waarop het medisch onderzoek ingericht moet worden. In dat kader heeft
iMMO twee keer uitvoerig met de IND gesproken; in augustus en september 2014. De IND moet
vervolgens nog besluiten of men voor deze werkzaamheden tot een aanbestedingsprocedure
overgaat. Tot het eind van 2014 blijft onzeker hoe de IND invulling geeft aan een medisch onderzoek
conform artikel 18 lid 1.
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1.2 Onderzoek en opleiding iMMO
1.2.1 Littekenatlas
Het medisch onderzoek conform het Istanbul Protocol, wordt voor het grootste deel uitgevoerd door
artsen en psychologen die als vrijwilliger dit forensisch-medisch onderzoek ten behoeve van de
asielbeoordeling verrichten. Dat is niet alleen in Nederland het geval. In veel Europese landen wordt
door medici op vrijwillige basis medisch onderzoek verricht bij asielzoekers naar sporen van
marteling en geweld. Hierbij wordt door iMMO op unieke wijze nauw samengewerkt tussen artsen
en psychologen. Op dit bijzondere forensisch terrein is veel kennis en ervaring ontwikkeld. IMMO
heeft zich in 2014 ingespannen om deze ervaring verder uit te breiden en onder medici te
verspreiden. Zo blaast iMMO een al langer bestaand project, de littekenatlas, nieuw leven in. Een
iMMO-arts ontwerpt samen met een websitebouwer een digitale littekenatlas die door middel van
peer reviewing van fotomateriaal langzamerhand verder kan worden ingevuld. Het is de bedoeling
om uiteindelijk een erkend digitaal naslagwerk af te leveren waarvan arts-onderzoekers uit de hele
wereld gebruik kunnen maken als referentie bij het doen van een zorgvuldig forensisch-medisch
onderzoek bij slachtoffers van marteling. iMMO ontwikkelt deze prototype atlas om in een kring van
experts te gebruiken als ‘proefatlas’.
Een eerste versie van deze ‘proefatlas’ is op 1 september 2014 te Brussel gepresenteerd op een
eerste voorbereidende bijeenkomst van een op te richten Consortium. Artsen uit Groot-Brittannië,
de Verenigde Staten, België en Nederland waren bijeen om te bespreken hoe en met welk doel een
digitale beeldbank gerealiseerd kan worden. Waar iMMO zich expliciet richt op categorisering en
verslaglegging van ‘oudere’ littekens bij asielzoekers, richt het Consortium zich tevens op het
vastleggen en beschrijven van ‘verse’ littekens in een digitale beeldbank. Georganiseerd door de
Physicians for Human Rights (USA) vindt in juli 2015 een eerste internationale bijeenkomst van dit
Consortium te Brussel plaats. Er zullen circa 30 artsen van uiteenlopende disciplines aanwezig zijn;
niet alleen van iMMO en vergelijkbare zusterorganisaties maar ook academici en artsen die het
Istanbul Protocol ontwikkeld hebben.

1.2.2 NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie)
In het voorjaar van 2014 doet het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
(NIFP) op verzoek van de IND en met instemming van iMMO, een onderzoek naar de kwaliteit van vijf
iMMO-rapportages uit 2013. Het onderzoek richt zich met name op de totstandkoming van de
conclusies in de iMMO-rapportages ten aanzien van de psychische problematiek. De aanleiding voor
het onderzoek is dat de IND een externe toetsing van de kwaliteit van iMMO-rapportages wenst op
het onderdeel van de psychische problematiek. Het NIFP beoordeelt de onderzoeksmethode van
iMMO aan de hand van geanonimiseerde rapportages. Het betreft zaken waarin iMMO na
voorselectie heeft besloten om een onderzoek naar medisch steunbewijs te laten plaatsvinden en
een rapportage uit te brengen. Het onderzoek resulteert in het rapport ‘Medische steunbewijzen in
de asielprocedure. Een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van iMMO-rapporten’. Het iMMOonderzoek wordt state of the art genoemd. Het NIFP doet enkele aanbevelingen, de meeste op het
vlak van verslaglegging. Deze worden meteen met de iMMO-rapporteurs gedeeld en besproken.
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1.2.3 VU-onderzoek
De vakgroep migratierecht binnen de vakgroep Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit,
verricht op verzoek van iMMO een wetenschappelijk onderzoek naar de waardering van iMMOrapportages in de Nederlandse asielprocedure. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding
van prof.mr. Hemme Battjes en dr. Marcelle Reneman beantwoordt de vraag hoe de IND de iMMOrapportages interpreteert en waardeert, welke factoren daarbij een rol spelen en of de interpretatie
en waardering in overeenstemming is met het Nederlandse en Europese recht. Het streven is om in
2015 een Engelstalig en Nederlandstalig artikel te publiceren.

1.2.4 Studiedagen
iMMO organiseert in 2014 twee studiedagen voor de rapporteurs
Tijdens de eerste iMMO-studiedag in maart 2014, presenteert Dr. Maarten Kunst, jurist/psycholoog
en universitair docent criminologie aan de Faculteit Rechten van de RU te Leiden, zijn studie naar het
gebruik van testen op malingeren bij het voorwenden van PTSS. Op verzoek van iMMO verrichtte hij
een verkennend literatuuronderzoek naar de bruikbaarheid van dergelijke testen bij de
asielzoekerspopulatie. Zijn lezing onder de titel ‘PTSS in asielprocedures: Een fraudegevoelige
diagnose?’ maakt duidelijk dat de huidige testen niet valide zijn voor deze populatie en dat met het
gebruik van de testen terughoudend moet worden omgegaan. Er moet eerst meer empirisch
onderzoek worden verricht wat gezien de grote kwetsbaarheid van de populatie niet gemakkelijk is.

Dr. Maarten Kunst op de iMMO-studiedag van maart 2014

In het middagprogramma wordt in twee workshops uitgebreid stilgestaan bij het beoordelen en
beschrijven van brandwonden, voorbereid door Evert Bloemen in samenspraak met prof. dr. Robert
Kreis (emiritus hoogleraar Brandwondengeneeskunde), en somatoforme symptomen bij
posttraumatische stressstoornis door dr. Geert Smid, psychiater Centrum 45.
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De tweede studiedag van iMMO op 22 november 2014 begint met een voordracht door twee
medewerkers van de ACVZ, Ralph Severijns en Dave Velleman, die het advies Sporen uit het verleden
kwamen toelichten. Daarna volgt een lezing verzorgd door Mr. Abraham Esmeijer,
vreemdelingenrechter te Zwolle, over medische rapportages in de rechtspraak.
In de middag vinden twee parallelle workshops plaats gericht op het uit- en doorvragen van
psychische beperkingen ten tijde van de asielaanvraag.

Ralph Severijns (ACVZ) in gesprek met een aantal deelnemers op de iMMO-studiedag van november 2014

1.3 Duurzame bekostiging
1.3.1 Fondsen
iMMO is in 2012 voor de eerste periode van drie jaar gestart met financiële ondersteuning door de
founding partners Amnesty International en Vluchtenlingenwerk Nederland en particuliere fondsen
waarvan met name Adessium Foundation moet worden genoemd. Een kleinere maar belangrijke
solidariteitsbijdrage komt in de eerste drie jaar ook van de Konferentie Nederlandse Religieuzen
(KNR). In 2011 is de verwachting groot dat de nieuwe Europese wet- en regelgeving binnen enkele
jaren wordt doorgevoerd. De nieuwe regelgeving biedt namelijk zicht op betaalde opdrachten
conform artikel 18. De invoering blijkt echter veel minder snel te gaan. Om het specialistisch medisch
werk van iMMO veilig te stellen en aan een eventuele aanbesteding van de overheid te kunnen
meedoen, moeten in 2014 nieuwe fondsen worden geworven voor 2015 en daarna. Onder de titel
‘Geminacht Gearresteerd Gefolterd Gebroken Hoe vertel ik dat’ wordt in september een grote
subsidieaanvraag voor een eenmalige schenking ingediend bij de Nationale Postcode Loterij (NPL).
Ondanks het feit dat de aanvraag van harte wordt ondersteund door tien belangrijke
maatschappelijke organisaties, wordt de aanvraag helaas niet gehonoreerd. De omzet van iMMO is
namelijk toch te klein; deze dient minimaal € 500.000 per jaar bedragen. (De foto van Jean Pierre
Heijmans op de volgende pagina maakte deel uit van de aanvraag bij de NPL).
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iMMO overlegt met de bestaande fondsen. Samen met een groot nieuw particulier fonds zeggen zij
bijdragen toe voor 2015; het jaar waarin duidelijk moet worden of en zo ja hoe de overheid een
medisch onderzoek binnen de asielprocedure gaat aanbesteden.
iMMO is de bestaande fondsen en het nieuwe fonds zeer dankbaar voor het vertrouwen dat zij
(opnieuw) stellen in het werk van iMMO.

1.3.2 Facturen iMMO
Vanaf 2014 wordt een begin gemaakt met het standaard indienen van facturen voor de iMMOonderzoeken. iMMO stelt zich op het standpunt dat indien bij de beslissing op asiel gebruik wordt
gemaakt van het medisch advies van iMMO, de beoordelende partij (meestentijds de IND) dan ook
een bijdrage in de kosten van iMMO zou moeten leveren. Vanaf 1 januari 2014 wordt daarom voor
een volledig medisch onderzoek € 1.950,- (excl. btw) en voor een uitgebreid schriftelijk advies € 500,(excl. btw) in rekening gebracht. Deze bedragen zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat
iMMO aan een onderzoek of een advies besteedt. De factuur levert daarmee een redelijke bijdrage
aan de organisatiekosten van iMMO.
iMMO stuurt een factuur aan de aanvrager op het moment dat een onderzoek of schriftelijk advies
definitief door iMMO is toegezegd. iMMO verzoekt de aanvrager om vóór de start van een
onderzoek of advies een verklaring te ondertekenen. Daarin geeft de aanvrager aan dat hij/zij zich zal
inspannen om tijdig en volledig de factuur van iMMO aan de betrokken instantie ter vergoeding aan
te bieden. Dit kan door deze kosten in te dienen als proceskosten gedurende de (hoger) beroepsfase
of als schadevergoeding gedurende de fase van besluitvorming bij de IND. In eerste instantie worden
facturen ook aangeboden bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) indien betrokkene nog in de
opvang zit. Het COA weigert de kosten van het medisch onderzoek als ‘noodzakelijke kosten’ te
vergoeden. Het COA wordt daarin in het gelijk gesteld bijeen uitspraak van de Raad van State van
12 december 2014 (RvS 201404191/1/V1). Voor het verschuiven van de bewijslast in de
asielprocedure hoeft niet een volledig volgens het Istanbul Protocol verricht onderzoek te worden
overgelegd. Voor een onderzoeksplicht van de IND is volgens de Raad van State een verklaring van
een arts dat er een sterke aanwijzing van onmenselijke behandeling in het herkomstland is,
voldoende.
Resultaat: In 2014 zijn in totaal 168 facturen uitgeschreven. Daarvan werden nog in 2014 10 facturen
betaald. Zes werden door de IND betaald na een veroordeling in de proceskosten, één daarvan werd
rechtstreeks door de IND toegekend en drie werden betaald door de advocatuur en/of
VluchtelingenWerk.

1.3.3 Particuliere donateurs
iMMO heeft eind 2014 een promotiefilmpje laten maken waarin een cliënt (een acteur), een
advocaat en een arts in 2 minuten over het werk van iMMO vertellen. De video was in december
2014 gereed en is begin 2015 op de website van iMMO geplaatst. Met de beelden wordt beoogd
meer (structurele) particuliere donateurs te werven en daarmee ook het draagvlak voor het werk van
iMMO te vergroten.
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2. iMMO-onderzoeken

De aanvraag voor een onderzoek kan worden ingediend door het vermoede slachtoffer van marteling
en inhumane behandeling, diens raadsman of –vrouw, de IND, een rechtbank of een instelling die
uitgeprocedeerde asielzoekers bijstaat. De vraagstellingen die iMMO hanteert zijn zowel van
toepassing op asielzoekers die net in Nederland zijn gearriveerd als op hen die hier al langere tijd
verblijven en een nieuw asielverzoek willen indienen.
Het verbeteren van het onderzoeksformat, de leeswijzer en richtlijn is een continue proces.
De iMMO-onderzoeken en -onderzoeksverslagen worden ingericht volgens het Istanbul Protocol
(Manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment). Dit document werd in 2000 door de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten van de Verenigde Naties aanvaard.

2.1 Aanvraagprocedure
Na ontvangst van de benodigde medische en juridische stukken, wordt bekeken of het dossier
compleet is. Vaak moeten nog ontbrekende stukken worden opgevraagd. Als het dossier compleet is,
wordt de aanvraag in het wekelijks stafoverleg beoordeeld.
Er zijn verschillende redenen waarom een aanvraag niet tot een iMMO-onderzoek leidt. Zo moeten
er voldoende medische aanknopingspunten in het dossier aanwezig zijn die te maken kunnen
hebben met mensenrechtenschendingen in het land van herkomst. Ook moet de aanvrager
aannemelijk maken dat de inbreng van een forensisch-medisch onderzoek gezien de stand van zaken
binnen de asielprocedure zinvol is. Als de IND bijvoorbeeld ernstig twijfelt aan de opgegeven
persoonsgegevens of als er al een Dublin-claim ligt, dan heeft een iMMO-onderzoek meestal weinig
zin omdat dan andere juridische zaken in de asielprocedure doorslaggevend zijn. Indien het
uitsluitend gaat om te bepalen of er belemmeringen te verwachten zijn bij het horen door de IND,
dan zal iMMO de aanvrager adviseren een (her)onderzoek door MediFirst1 aan te vragen.
Een afwijzing wordt altijd gemotiveerd. Bij een toewijzing wordt de aanvrager geïnformeerd en
wordt het dossier aan een rapporteur gestuurd ten behoeve van onderzoek en rapportage.

2.2 Onderzoek
Bij de toewijzing van een onderzoek aan een iMMO-rapporteur wordt gekeken welke discipline (arts,
psychiater of psycholoog) nodig is voor onderzoek van de gepresenteerde klachten en symptomen.
Er wordt ook rekening gehouden met verzoeken ten aanzien van het geslacht van de onderzoeker en
de tolk. Eventueel worden twee rapporteurs gevraagd gezamenlijk een onderzoek te doen; een arts
en een psycholoog.

1

Sinds 1 februari 2015 is MediFirst vervangen door FMMU
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Het is vanzelfsprekend dat een lichamelijk onderzoek door een arts wordt uitgevoerd. Bij het
littekenonderzoek bestaat, indien daar aanleiding voor is, de mogelijkheid tot samenwerking met de
afdeling dermatologie van het AMC. Indien er geen littekens zijn of als lichamelijke problematiek
geen (grote rol) speelt, zal een lichamelijk onderzoek achterwege blijven. Het ligt voor de hand dat
het onderzoek dan door een psycholoog of psychiater wordt uitgevoerd. Psychiatrische problematiek
is het werkveld van zowel artsen als psychologen; zij zijn beiden bevoegd zijn om psychiatrisch
onderzoek te verrichten. Afname van psychodiagnostisch testonderzoek kan in principe door alle
iMMO-rapporteurs worden gedaan. Zij zijn allen geïnstrueerd over het afnemen van de testen. De
interpretatie van de testresultaten geschiedt echter altijd door een daartoe bevoegde klinisch
psycholoog.

2.3 Rapportage
Een rapportage wordt opgesteld volgens een vast format. De psychische en somatische klachten
worden zowel op zichzelf als in context beoordeeld op ernst en geloofwaardigheid. De interpretaties
van de bevindingen van het lichamelijk onderzoek, het psychiatrisch onderzoek en het
psychodiagnostisch onderzoek vormen de basis voor het beantwoorden van de vraagstelling. Daarbij
wordt de causale relatie tussen de medische bevindingen en het asielrelaas beoordeeld volgens de
gradaties (volgens § 187 van het Istanbul Protocol) en binnen het klinisch kader (§ 287-290). Indien
het de vraag betreft naar de mate waarin de psychische problematiek interfereert met het compleet,
coherent en consistent kunnen verklaren over details van het asielrelaas, wordt de mate van
interferentie aangegeven zoals omschreven in het protocol van het Meldpunt Asielzoekers met
Psychische Problemen (MAPP) uit 2006.
Het conceptrapport wordt vervolgens altijd aan een collega rapporteur voorgelegd. Deze medebeoordelaar geeft inhoudelijk feedback aan de rapporteur waarna eventuele wijzigingen in
samenspraak worden verwerkt. Deze georganiseerde tegenspraak leidt tot de definitieve versie van
de rapportage.
iMMO heeft een leeswijzer opgesteld die met iedere rapportage wordt meegestuurd. Deze leeswijzer
is vooral bedoeld om vragen van niet-medici over de duiding van het Istanbul Protocol of de
betekenis van psychodiagnostische testen, te kunnen beantwoorden.

2.4 Aantallen en resultaten in 2014
In 2014 ontvangt iMMO 150 aanvragen voor een medisch onderzoek. Dat betekent een daling van
25% ten opzichte van 2013 (zie Tabel 1). De reden voor deze flinke daling moet vermoedelijk gezocht
worden in het feit dat aanvragers steeds beter weten welke aanvragen wel of niet door iMMO
gehonoreerd worden. In 2012 en 2013 werden nog regelmatig zaken aangeboden die bij voorbaat
kansloos waren zoals zaken waarin een Dublin-claim speelde. Deze verklaring voor de daling wordt
ook ondersteund door het feit dat minder zaken worden afgewezen én dat in 2014 een lichte stijging
van het aantal onderzoeken te zien is. Een andere reden voor de daling van het aantal aanvragen kan
zijn dat advocaten sinds 1 januari 2014 nog minder uren vergoed krijgen bij herhaalde
asielaanvragen. Ook speelt een rol dat het grootste deel van de asielzoekers in 2014 afkomstig is uit
Syrië en Eritrea. Deze mensen ontvangen vrijwel automatisch een tijdelijke verblijfsvergunning.
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Aanvragen met stand van zaken (Tabel 1)
Van de 150 aanvragen werden er nog in 2014 107 inhoudelijk beoordeeld. Daarvan werden er 17
(= 16%) afgewezen. Van de 90 resterende aanvragen zijn er 32 in 2014 afgesloten met een onderzoek
en rapportage en 3 met alleen een schriftelijk advies. (Zie tabel 1)
Tabel 1
Stand per datum (31 december 2014)
Aanvragen
Afgesloten met onderzoek en rapportage
Afgewezen
Afgesloten met advies
Afgesloten geen doorgang toegezegd onderzoek
Toegewezen beoordeeld maar nog in onderzoek
Nog te beoordelen: stukken aanwezig
Nog te beoordelen: wachten op stukken
Ingetrokken voor beoordeling
Controle
Percentage afwijzing beoordeelde aanvragen

2012 2013 2014 2015 2016 2017
210 203 150
109 118
32
47
42
17
11
6
3
11
10
2
0
5
53
0
1
4
1
8
34
31
13
5
210 203 150
0
0
0
26%

23%

16%

TOTAAL
563
259
106
20
23
58
5
43
49
563
23%

Aantal afgesloten onderzoeken (Tabel 2)
In 2014 heeft iMMO in totaal 105 onderzoeken en rapportages afgerond – iets meer dan in 2013
(100)
Tabel 2
Specificatie rubriek 'Afgesloten met onderzoek en rapportage' uit bovenstaande tabel
Afgesloten met onderzoek en rapportage
waarvan afgesloten in 2012
waarvan afgesloten in 2013
waarvan afgesloten in 2014
waarvan afgesloten in 2015
waarvan afgesloten in 2016
waarvan afgesloten in 2017
waarvan afgesloten in 2018
waarvan afgesloten in 2019
waarvan afgesloten in 2020
Controle
Afgesloten (alle redenen)
Nog openstaand

2012 2013 2014 2015 2016 2017
109 118
32
0
0
0
54
51
49
4
69
32

109

118

32

0

0

0

TOTAAL
259
54
100
105
0
0
0
0
0
0
259

209
1

189
14

59
91

0
0

0
0

0
0

457
106

Stand procedure ten tijde van aanvraag iMMO (Tabel 3)
Aanvragen voor een iMMO onderzoek worden op verschillende momenten ten tijde van een
asielprocedure ingediend. In meerderheid in de AA (Algemene Asielprocedure) of VA (Verlengde
Asielprocedure). In 40% van de zaken betreft het een herhaalde asielprocedure (HASA) (zie Tabel 3).
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Tabel 3
Stand procedure ten tijde van aanvraag iMMO
AA
VA
HASA loopt al
HASA in voorbereiding
Detentie
regulier
verlenging bepaalde tijd naar onbepaalde tijd
onbekend
Controle

2012 2013 2014 2015 2016 2017
34
30
31
83
79
48
15
14
11
53
72
51
5
4
1
0
0
5
2
3
2
18
1
1
210 203 150
0
0
0

TOTAAL
95
210
40
176
10
5
7
20
563

Resultaten bij IND of Rechtbank (Tabel 4)
In het voor- en najaar van 2014 heeft iMMO bij alle opdrachtgevers de resultaten van de forensischmedische onderzoeken in de asielprocedures van hun cliënten opgevraagd zodat de meest recente
resultaten kunnen worden meegenomen in het jaarverslag 2014. De resultaten kunnen niet per jaar
worden uitgesplitst omdat de asielprocedure (van begin aanvraag tot resultaat in een beslissing of
vonnis) zeer lang kan duren en vrijwel altijd langer dan een kalender jaar duurt. Het meten van
resultaten wordt ook bemoeilijkt omdat de IND bij een beschikking niet motiveert op welke gronden
dat precies gebeurt. Het is daarmee onduidelijk in hoeverre een iMMO-onderzoek heeft bijgedragen
aan de beslissing op asiel.
Van de in totaal 259 uitgebrachte rapportages tussen 2012 en 2014 is eind 2014 het volgende
bekend: in 129 dossiers werd een vergunning verleend (50%) (zie tabel 4). In 16 zaken werd het
asielverzoek tot in hoger beroep afgewezen. In 13 dossiers moet de IND nog een beslissing nemen en
21 dossiers liggen nog bij de rechtbank. In 16 dossiers loopt een hoger beroep. In 12 dossiers moet
de iMMO-rapportage nog worden ingebracht bij een in te dienen herhaalde aanvraag. Eén dossier
ligt bij het Europese Hof. Van 43 dossiers is nog niet bekend wat het effect was van het iMMOonderzoek. In 8 zaken is betrokkene teruggekeerd naar land van herkomst of met onbekende
bestemming (MOB)vertrokken.
Tabel 4
Resultaten na rapportage
Totaal aantal rapportages
vergunning
procedure bij IND
Rechtbank
Raad van State
Europese Hof
hasa nog indienen
uitgeprocedeerd
MOB
onbekend
Controle

2012 2013 2014 2015 2016 2017
109 118
32
70
52
7
3
10
0
4
8
9
8
8
0
1
0
0
2
5
5
15
1
0
5
2
1
1
32
10
109 118
32
0
0
0

TOTAAL
259
129
13
21
16
1
12
16
8
43
259
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Adviezen (Tabel 5)
iMMO wordt gedurende het jaar ook benaderd voor uiteenlopende adviezen. In 2014 neemt het
aantal zaken toe waarin men zich afvraagt of het zinvol is om een aanvraag voor een medisch
onderzoek in te dienen van 23 in 2013 naar 48 in 2014. Het aantal adviezen blijft ongeveer gelijk.
Tabel 5
Adviezen
Totaal aantal adviezen
Stel-uw-vraag leidend tot aanvraag
Stel-uw-vraag leidend tot afwijzing
Totaal aantal stel-uw-vraag
Andere adviezen divers
Andere adviezen afwijzing art. 64/BMA
Andere adviezen afwijzing Dublin
Andere adviezen afwijzing taalanalyse
Totaal aantal andere adviezen
Percentage leidend tot aanvraag

2012 2013 2014 2015 2016 2017
98 104 102
25
23
48
7
21
14
32
44
62
56
56
28
6
3
7
3
0
4
1
1
1
66
60
40
26% 22% 47%

TOTAAL
304
96
42
138
140
16
7
3
166
32%

3. Organisatie
3.1 Doel en missie
iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het
uitvoeren van forensisch-medische 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. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan de uitvoering van weten regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige asielprocedure.
o iMMO beschouwt de tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en inhumane
behandeling - met name in de asielprocedure - als een publieke, morele erezaak, gegeven letter
en geest van de Nederlandse rechtsorde en de humanitaire traditie van ons land. iMMO beoogt
daarin een waardevolle, onbaatzuchtige rol te vervullen.
o 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 en in een geïntegreerde procesgang samenwerken.
o iMMO wil een kennisinstituut zijn dat bijdraagt aan verwerving en verspreiding van kennis en
kunde over slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.
o 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. iMMO beoogt dat zijn oordeel als
een gezaghebbend professioneel deskundigenadvies door zoveel mogelijk betrokkenen wordt
aanvaard en dat forensisch-medisch onderzoek als onderdeel van de asielprocedure is geborgd.
o 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.
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o Casus
o Op basis van het dossier lijkt er medisch gezien veel aan de hand te zijn en de staf van iMMO neigt
o tot het toezeggen van een onderzoek. Complicerende factor is dat betrokkene grote moeite heeft
over de traumatische gebeurtenissen te praten. Ze raakt geïrriteerd wanneer naar de
gebeurtenissen wordt gevraagd en geeft aan dat ze er niet aan herinnerd wil worden. In een brief
aan de advocaat geeft iMMO aan een onderzoek te willen doen mits betrokkene in staat is daar
aan mee te werken en zich realiseert dat het noodzakelijk is om over de traumatische
gebeurtenissen te praten om medische informatie te kunnen verzamelen. Na overleg wordt gemeld
dat mevrouw erg tegen het onderzoek opziet en bovendien nogal wantrouwend is. Ze stelt een
kennismakingsgesprek met de onderzoeker van iMMO erg op prijs. Iemand van de
opvangorganisatie zal daarbij aanwezig zijn. Dat gesprek verloopt goed waarna mevrouw instemt
met het doen van onderzoek. Daartoe zullen de onderzoekers van iMMO naar de instelling gaan
waar mevrouw is opgenomen. Tevens zal een vertrouwenspersoon van betrokkene bij het
onderzoek aanwezig zijn. Met deze (uitzonderlijke) manier van werken hoopt iMMO bij te dragen
aan een dusdanig veilige omgeving dat mevrouw in staat zal zijn om voldoende informatie te
verstrekken over de geweldservaringen. Alleen dan kan iMMO een deskundig oordeel vellen over
de mate van causaliteit tussen de klachten en het asielrelaas van betrokkene.

iMMO tracht haar doelen te verwezenlijken door onder andere:
1. het opzetten en uitvoeren van objectiverend medisch en psychologisch onderzoek bij
individuele personen;
2. het bevorderen van deskundigheid bij medewerkers en instanties die bij de opvang en de
beoordeling van vluchtelingen zijn betrokken, onder meer door opleiding en training;
3. het verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek, informatieverschaffing en
maatschappelijke voorlichting;
4. het samenwerken met andere (inter)nationale organisaties op het terrein van vluchtelingen(zorg)
en mensenrechten.

3.2 Organisatiestructuur
iMMO is op 14 juli 2011 opgericht en vanaf 5 maart 2012 operationeel. De stichting is gevestigd aan
Nienoord 5, 1112 XG te Diemen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel Amsterdam onder nummer 53162528. De stichting heeft geen winstoogmerk.
iMMO deelt als zelfstandige organisatie de huisvesting met alle organisaties die deel uitmaken van
Stichting Arq Psychotrauma Expert Groep (Arq). iMMO beschikt over drie kantoorruimten waaronder
één onderzoeksruimte, en kan verder gebruikmaken van de gezamenlijke voorzieningen van ARQ.
Het personeelsmanagement en de financiële administratie worden voor iMMO bezoldigd door ARQ
verzorgd.

3.2.1 Samenstelling bestuur
In 2014 werd het bestuur gevormd door de heer mr. René Peters (arts) - voorzitter, de heer drs.
Ronald Rijnders ( forensisch psychiater) en de heer prof. mr. Kees Groenendijk (emeritus hoogleraar
rechtssociologie) - beiden algemeen lid.
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Van 1 december 2013 tot 9 juli 2014 was de functie van penningmeester vacant. Tijdens de
bestuursvergadering van 9 juli 2014 werd de heer mr. Ernst Faber (oud-notaris) tot penningmeester
benoemd.
Het bestuur is in 2014 vijf keer bijeen geweest. Op de vergadering van 27 november 2014 is het
directiestatuut vastgesteld.

3.2.2 Samenstelling Adviesraad

Sinds 2014 zitten de volgende leden in de Adviesraad:
Mr.drs. Piet van Geel (voormalig ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mensen en
voorzitter van de iMMO-Adviesraad )

Drs. Frea Haker (programmamanager Pharos)
Ir. Jasper Kuipers (adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland)
Drs. Christian Mommers (senior medewerker politieke zaken Amnesty International)
Drs. Petra Pannekoek (Projectleider Equator Foundation)
Prof. dr. Henriëtte Roscam Abbing (emeritus hoogleraar gezondheidsrecht)
Drs. Jan Schaart (lid Raad van Bestuur Arq)
Mr. Theo Wijngaard (advocaat en voormalig secretaris bestuur Johannes Wierstichting).
Petra Schultz (Campaigner bij ASKV/Steunpunt Vluchtelingen)
Drs. Han Schumacher (arts en medisch adviseur sMAK).
De Adviesraad is in 2014 twee keer bijeen geweest.

3.2.3 Bureau
Annemieke Keunen is directeur van iMMO (0,67 fte). Elsbeth Kors en Evert Bloemen zijn
respectievelijk klinisch psycholoog (0,44 fte) en arts (0,33 fte). Het bureau werd in 2014 bezet door
Meeuw Kollen, juridisch dossiermedewerker, en Joke te Vaanholt, managementassistent (ieder 0,89
fte). Danielle Piechocki , officemedewerker, is eind januari 2014 uit dienst getreden.
In 2014 heeft iMMO bezoldigd gebruik gemaakt van de diensten van Fondst (fondsenwerving). Dit
bureau heeft voor iMMO een fondsanalyse verricht.
Voor de administratie werd het bureau in 2014 voor enkele dagen per week bijgestaan door twee
vrijwilligsters: Jet Steen en tot 1 juni 2014 door Andrea Schipper. De staf werd daarnaast, eveneens
op vrijwillige basis, ondersteund door Adriaan Hennipman (chirurg n.p.), Marieke van den Heuvel
(klinisch psycholoog n.p.) en Lenneke Heefer (huisarts) bij de beoordeling van de aanvragen en het
begeleiden van onderzoeken en rapportages.
Per 31 december 2014 bedroeg het aantal fte’s 3,22 (bij een 36-urige werkweek).
iMMO en VluchtelingenWerk hebben de afspraak dat iMMO voor juridische kwesties gebruik mag
maken van de faciliteiten van de helpdesk en Vluchtweb.
De huisstijl van iMMO wordt onbezoldigd gemonitord door Karin Janssen (Karin Janssen Design).
Zij biedt ook praktische ondersteuning bij de vormgeving van projecten.
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3.2.4 Rapporteurs
De forensisch-medische onderzoeken bij iMMO worden op vrijwillige basis verricht door artsen en
psychologen met (zeer) uitgebreide klinische ervaring. De rapporteurs beantwoorden aan een
duidelijk profiel dat is vastgelegd in het Reglement voor rapporteurs. Het bevat
(zorgvuldigheids)regels over de inzet en het handelen van rapporteurs. Zij moeten dit document ook
ondertekenen. De rapporteurs zijn BIG-geregistreerd. Zij zijn als zodanig bevoegd en gekwalificeerd
tot het doen van onderzoek voor iMMO. De rapporteurs werken volgens de richtlijnen van het
Istanbul Protocol, de door de Verenigde Naties aanvaarde handleiding voor medisch onderzoek bij
slachtoffers van marteling. De iMMO-rapporteurs zijn geregistreerd in het zogenaamde iMMOTableau van Rapporteurs.
Regelmatig werken rapporteurs intercollegiaal samen indien de multiple medische problematiek van
de te onderzoeken asielzoeker dat verlangt. Bij elk rapport is sprake van supervisie en ‘collegiale
tegenspraak’.

In 2014 zijn 8 nieuwe rapporteurs opgeleid, 11 rapporteurs hebben om verschillende redenen
afscheid van iMMO genomen. Aan het eind van 2014 was het totaal aantal rapporteurs 45.
Bij de onderzoeken naar littekens kunnen rapporteurs gebruik maken van de diensten van de
afdeling dermatologie van het Academisch Medisch Centrum met name van mevrouw drs. M.M.D.
van der Linden, dermatoloog. Ook zij verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis.
Een werkgroep van psychologen die hier in hun dagelijks werk ervaring mee hebben, volgen en
evalueren de laatste ontwikkelingen op het terrein van de psychodiagnostische testen. Deze
werkgroep, onder leiding van Elsbeth Kors, bestond in 2014 uit de volgende leden: Marieke van den
Heuvel, Harold Smits, Polli Hagenaars en Elsbeth Kors.
‘Hoe ingrijpend elk verhaal ook is, gelukkig heeft niet iedereen die ik heb onderzocht een
posttraumatische stressstoornis. Dat klinkt gek maar ik vind dat ook prettig. Het toont aan wat een
enorme veerkracht mensen kunnen hebben’.
(Citaat uit ‘Rapporteur aan het woord’/iMMO-Nieuwsbrief nr. 14 -9 oktober 2014)
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Rapporteurs in 2014:
W. Amptmeijer; A. Assink; N. Appelman-Dijkstra; G. van de Beek; T. Benschop; J. van den Berg;
M. Beuse; E. Bloemen; G. de Bont; D. Bosscher; F. Colle; S. Crombag; J. Dijk; F. Dreijerink;
C. Goosen; M. Groenenberg; T. Haans; P. Hagenaars; L. Heeffer; A. Hennipman; M. van den
Heuvel; F. Horne; S. de Kock; W. de Jong; A. Kievit; A. Koopmans; E. Kors; B. Kreis; M. Lagro;
J.W. Langendijk; A. Liem-Buirma; A. Limburg-Okken; B. Marttin; E. Masset; B. Meuwese;
E. Minkenberg ; J. Oomen; F. Procee; H. van Roijen; S. de la Rie; J. Rozenblad E. Smits; H. Smits;
P. Smits; S. Steenhuisen; S. Struys; B. Thunnissen; D. Tijdink; M. van Toorenburg; L. van der Veen;
A. de Voogt; F. de Vries; M. Weeda; A. van der Werff-Verbraak; E. Wermers; G. van Zanten.

3.2.5 Opleiding
- Potentiële rapporteurs beginnen met een introductietraining van één dag .
Hierna besluiten zij definitief of zij zich al dan niet starten als onderzoeker bij iMMO.
- Vervolgens worden de rapporteurs tijdens de eerste drie onderzoeken en rapportages intensief
en individueel begeleid door de staf of een ervaren collega-rapporteur. Na drie onderzoeken vindt
een mondelinge evaluatie plaats en wordt gezamenlijk beoordeeld of men verder wil en kan.
- Twee keer per jaar worden in het voor- én in het najaar op vier momenten, intervisieavonden
georganiseerd. Ook in 2014 was dat het geval. In kleine groepen bespreken de rapporteurs daarbij
hun ervaring met het verrichten van iMMO-onderzoeken en aanpassingen van iMMOdocumenten en -procedures.
- Iedere negen maanden wordt een studiedag voor rapporteurs georganiseerd.
De rapporteurs worden geacht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Het bureau distribueert verder relevante literatuur en onderhoudt op het interne deel van de
website een literatuuroverzicht.
In 2014 organiseert iMMO twee studiedagen: op 15 maart en 22 november.

Evert Bloemen tijdens een workshop op de iMMO-studiedag van maart 2014
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3.2.6 Database 2014
De in 2013 gereed gekomen database is in 2014 verder ontwikkeld. De achterstand met het invoeren
van dossiers is weggewerkt waardoor de database sinds september 2014 volledig inzetbaar is. Ieder
kwartaal wordt het overzicht van het aantal aanvragen, onderzoeken en adviezen geactualiseerd. De
gegevens worden gebruikt voor de nieuwsbrief en ten behoeve van het management.

3.2.7 Publicaties
iMMO werkt in 2014 aan de volgende publicaties mee:

• Forensische rapportages ten behoeve van gemartelde
asielzoekers: het werk van iMMO, een artikel van Annechien
Limburg-Okken, psychiater en rapporteur bij iMMO, op de
website van DJP (De Jonge Psychiater), 5 februari 2014
• Speuren naar symptomen, onderzoek naar sporen van
trauma, een artikel van Jeroen van Goor over het werk van
iMMO, in De Psycholoog, november 2014
De iMMO-Nieuwsbrief verschijnt in 2014 op 8 april, 26 juni (Internationale Dag Steun aan
slachtoffers van foltering), 9 oktober en 10 december (Internationale Dag Rechten van de Mens). De
gratis nieuwsbrief wordt breed verspreid en bereikt alle belangrijke partijen die betrokken zijn bij de
uitvoering van de asielprocedure. Eind december 2014 hebben 345 personen een abonnement.

3.2.8 Jaarverslag 2013
De financiële jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag over 2013 verschenen 11 juli 2014.
Beiden staan op de website van iMMO onder publicaties.
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4. Lezingen, trainingen en samenwerking

4.1 Lezingen en trainingen
• Op 5 juni 2014 heeft iMMO een presentatie gehouden over de werkwijze van iMMO tijdens de
landelijke Expertgroep Vreemdelingenrecht van de afdeling bestuursrecht.
• In november 2014 heeft iMMO een voordracht gehouden voor een twintigtal leden van de
Rechtbank Amsterdam en Haarlem over de werkwijze van iMMO.
• Tijdens een bijeenkomst van Centrum ‘45 heeft iMMO de werkwijze en onderzoeken van iMMO
toegelicht en aandacht besteed aan de nieuwe Europese regelgeving.
• In 2014 is college gegeven aan studenten van de Winterschool Medical Anthropology (Universiteit
van Amsterdam) en de Honoursclass: Asylum law and policies, current issues (Rijks Universiteit
Leiden).
• Tijdens een refereerbijeenkomst van Stichting ’45 heeft Rembrant Aarts (psychiater) de resultaten
van zijn onderzoek naar bijna 100 iMMO-rapporten toegelicht.
• Bij VluchtelingenWerk zijn twee trainingen verzorgd: de training ‘Signalering psychische klachten’
voor beginnende vrijwilligers en voor meer ervaren vrijwilligers een intervisiebijeenkomst.

4.2 Samenwerking en contacten
o Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)
Diverse gesprekken in het kader van de advisering met betrekking tot een medisch onderzoek in
de asielprocedure aan de staatssecretaris
o Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)
iMMO voert twee maal jaar een regulier overleg met de Hoofd Directie en Directeur Asiel van de
IND om lopende zaken te bepreken. In 2014 heeft ook drie maal overleg plaatsgevonden met een
kleiner comité van de IND.
o Directie Migratiebeleid (DMB)
In april 2014 woonden het Hoofd Asiel Opvang en Terugkeer en zijn juridisch collega van de
Directie Migratiebeleid op uitnodiging van iMMO een stafvergadering bij.
o Korps landelijke politiediensten (KLPD)
iMMO heeft in februari 2014 kennisgemaakt met een lid van het team Internationale Misdrijven
van de Dienst Landelijke Recherche.
o Dokters van de Wereld en UAF-Stichting voor Vluchteling-Studenten
In juni is op directie niveau contact geweest met Dokters van de Wereld en het UAF.
Voornaamste reden was kennisnemen van elkaars werk en het benoemen van raakvlakken.
o De Evenaar
In november kwam een behandelteam van het Centrum voor Transculturele Psychiatrie NoordNederland, De Evenaar, op bezoek bij iMMO. De werkwijze van iMMO en de psychische
problematiek van asielzoekers zijn uitgebreid aan bod geweest.
o Asieladvocaten
In december organiseerde iMMO een bijeenkomst met vertegenwoordigers van asieladvocaten
en de Raad voor Rechtsbijstand om lopende ontwikkelingen te bespreken.
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Veel overlevenden van geweld en marteling spreken liever niet over wat ze hebben meegemaakt.
Zwijgen, wantrouwen, vermijding of ontkenning doen zich voor als mogelijke consequentie van de
aantasting van de persoonlijke integriteit en waardigheid. Het ophalen van herinneringen activeert
de pijn en pijnlijke gevoelens die tijdens geweld en mishandelingen werden ervaren. Erover
zwijgen is dan ook (vaak onbewust) een veel gebruikte psychologische overlevingsstrategie. Dit
wordt nog eens versterkt indien men een repressief regime is ontvlucht waar niemand te
vertrouwen is en men alles van de overheid ten diepste wantrouwt. Zwijgen speelt ook een
belangrijk rol indien schaamte domineert. Schaamte is een emotie die sterk is ingebed in een
specifieke culturele context. In alle culturen is schaamte, in samenhang met eer, een factor in het
sociale verkeer. In sommige culturen speelt dit zo sterk dat het de norm is om te zwijgen over
moeilijke en emotionele zaken. Dat maakt het delen en vertellen over schier onbenoembare zaken
letterlijk onmogelijk. Dit speelt vaak bij asielzoekers die seksueel geweld hebben ondergaan.
Onderzoek bevestigt dat mannen en vrouwen grote moeite hebben met het vertellen over
seksueel geweld en dat in veel gevallen niet of onvolledig doen in de asielgehoren. Dit is terug te
voeren op schaamte, angst voor eerverlies en verstoting, en op vermijding als kernsymptoom van
een PTSS. De asielzoeker zal er dan soms ook voor ‘kiezen’ om te zwijgen over ervaringen omdat
hij zich dan veiliger voelt voor de eigen toekomst, in de familie of gemeenschap. Het komt
regelmatig voor dat dit zwijgen pas veel later doorbroken wordt binnen de vertrouwensrelatie van
een (medische) behandeling. Traumatisering tast immers het gevoel anderen te kunnen
vertrouwen aan. Dan duurt het lang voordat er voldoende vertrouwen is opgebouwd om over
emotionele zaken te kunnen spreken.
Uit: iMMO-Nieuwsbief nr. 14 – 9 oktober 2014, ‘Bevreemdingwekkend – in de theorie’

5. Ontwikkelingen 2015

Voor slachtoffers van marteling en geweld die in Europa asiel aanvragen, wordt 2015 een belangrijk
jaar. Vanaf 20 juli 2015 is het volgens artikel 18 van de EU-procedure richtlijn 2013/32/EU in vrijwel
alle Europese lidstaten mogelijk om een medisch onderzoek te laten verrichten naar sporen
marteling en geweld. De bevindingen kunnen dienen als medisch steunbewijs bij de beoordeling op
asiel. iMMO wacht af hoe de IND dit onderzoek gaat regelen en gebruiken in de Nederlandse
asielprocedure. De IND moet bekendmaken of de beoogde medisch onderzoeken worden
aanbesteed of dat de IND op een andere wijze aan de vereisten van de nieuwe regelgeving zal
voorzien. In elk geval blijft iMMO forensisch- medische onderzoeken uitvoeren volgens artikel 18 lid
2 van de EU-procedure richtlijn. Dat zijn de medische onderzoeken op verzoek van de asielzoeker
zelf. Tot op heden maken deze bij iMMO 40% van alle aanvragen uit.
De voorbereiding van de EU procedure richtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving zal iMMO
nauwlettend volgen in de Eerste en Tweede Kamer. Aangezien iMMO op dit moment de enige
organisatie in Nederland is met ervaring op het terrein van dit forensisch-medisch onderzoek kan
iMMO wellicht input leveren vanuit de praktijk.
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In 2015 kan iMMO meedingen naar subsidieregelingen waarvoor een organisatie eerst minimaal 3
jaar moet bestaan. Zo dient iMMO in maart 2015, een aanvraag in bij het UN Fund for Victims of
Torture. In mei 2015 zal er na een stop van twee jaar weer een nieuwe subsidieronde van de
Europese Migratie Fondsen beschikbaar komen. iMMO dient daartoe een aanvraag in bij het Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF) met minimaal twee andere Europese landen. In september
wil iMMO tenslotte een aanvraag indienen bij de Funding for the Rehabilitation of Victims of Torture
eveneens een Europees Fonds.
iMMO maakt in 2015 een start met de werving van particuliere donateurs. Aan het begin van het jaar
publiceert iMMO een videoboodschap met daarin een oproep aan particuliere donateurs om het
werk van iMMO te ondersteunen. De werving zal tevens via Facebook worden verspreid.
iMMO heeft in 2014 zijn interne opleiding verder vorm gegeven. De noodzakelijke start van een
geaccrediteerd opleidingstraject voor het forensisch-medisch onderzoek in de asielprocedure volgens
de richtlijnen van het Istanbul Protocol, zal in 2015 plaatsvinden. Er zal contact worden gezocht met
bestaande forensische onderwijsinstellingen om een vorm van samenwerking te bespreken zodat de
bestaande iMMO-opleiding in breder verband geïntroduceerd kan worden.
iMMO verzorgt in februari een voordracht over de werkwijze van iMMO en medische problematiek
van asielzoekers voor de rechtbank Rotterdam.
In het najaar van 2015 verzorgt iMMO een ‘masterclass onderzoek en rapportage volgens het
Istanbul Protocol’ aan hoor- en beslismedewerkers van de IND.
Ook in 2015 zullen nieuwe rapporteurs worden geworven en opgeleid. Trainingen zijn voorzien in het
voor- en najaar. De iMMO studiedag die om de 9 maanden plaatsvindt, valt dit jaar in juni 2015. Als
hoofd spreker wordt dit keer mw. Jane Herlihy geprogrammeerd. Herlihy is niet alleen directeur van
het (onderzoeks)Centre for the Study of Emotion and Law maar werkt ook bij een traumakliniek en
als docent aan het University College te London. In het voor- en najaar vinden tevens
intervisierondes plaats.
iMMO is uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering van een nieuw Consortium dat zich ten doel
stelt een digitale littekenatlas te ontwikkelen. De eerste bijeenkomst vindt in juli 2015 te Brussel
plaats
Er zijn gesprekken gepland met verschillende organisaties die zich actief bezighouden met de
mensenhandel in Nederland. Er bestaat een grote overeenkomst in de vraagstelling met betrekking
tot de medische gevolgen van marteling en geweld en die van slachtofferschap van slaven- en
mensenhandel. iMMO spreekt in elk geval met Fier Fryslan, Fairwork en de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Open deuren staan bij iMMO symbool voor de wens dat cliënten
de moed vinden om met hun verhaal naar buiten te treden.
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