
 

Verklaring Inschrijving Tableau van Rapporteurs iMMO 
Het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO), gevestigd te Diemen, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door drs. Annemieke Keunen, directeur, hierna ook te noemen ‘iMMO’ en 

 

Naam en voorletters: ………………………………………………………………………………………………………………………………                

woonachtig te:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIG registratienummer:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

hierna ook te noemen ‘de rapporteur’. 

 

Preambule 

o 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 de asielprocedure. 

o iMMO maakt hiertoe gebruik van freelance professionals – rapporteurs, in het bijzonder medici en 

psychologen – die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid, die zich op basis van vrijwilligheid 

beschikbaar stellen. De relatie tussen iMMO en deze professionals is gekenmerkt door duurzaamheid, 

gedeelde visie en wederzijds respect. 

o Rapporteurs voeren, met inachtneming van binnen iMMO geldende procedures, formats en protocollen, 

vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig diagnostiek uit en rapporteren hun 

bevindingen aan het bureau van iMMO. 

o iMMO is een vertrouwensinstituut, waaraan uit de aard van de activiteiten hoge eisen van integriteit en 

vertrouwelijkheid moeten worden gesteld. In iMMO wordt gevoelige informatie over personen gewisseld, 

waarvan openbaarheid of kennisname door derden schade voor iMMO en voor betrokkenen kan 

veroorzaken. iMMO is voorts een instituut dat zich wil profileren op de kwaliteit van het af te geven 

professioneel judicium. 

o Ondergetekende heeft zich als rapporteur beschikbaar gesteld en blijk gegeven te voldoen aan de een 

rapporteur te stellen eisen. 

o Met deze verklaring wordt niet beoogd of bedoeld een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van Boek 

7, Titel 10 Burgerlijk Wetboek. 

 

Het iMMO en de rapporteur leggen het volgende vast: 

1. Met ingang van 01-06-2016 zal ondergetekende als rapporteur zijn ingeschreven in het Tableau van 

Rapporteurs van iMMO. 

 

2. De rapporteur verklaart te hebben kennisgenomen van de Missie, Visie en Waarden van iMMO en met de 

inhoud hiervan in te stemmen. Hij/zij zal als rapporteur zich overeenkomstig deze lijnen gedragen, ze waar 

mogelijk uitdragen en hun realisatie bevorderen. 

 

3. De rapporteur verklaart te hebben kennisgenomen van het vigerende Reglement Rapporteurs iMMO en 

met de inhoud hiervan in te stemmen. Hij/zij verklaart zich consciëntieus en zonder voorbehoud te zullen 

houden aan de bepalingen in dit reglement alsmede aan andere relevante regels van iMMO. 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, 

 

Rapporteur 

 

………………………………………………………………………… 

Namens iMMO 

Drs. Annemieke Keunen, directeur 

 

………………………………………………………………………………. 

 

 

Plaats en datum                                 Plaats en datum 

                                 

………………………………………………………………………..          ……………………………………………………………………………….. 


