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Voorwoord  

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de werkzaamheden die wij in 2015 hebben 

verricht ter realisatie van onze missie, een bijdrage 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 2015 heeft 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. In 2015 heeft de IND een tender 

uitgezet voor de door haar gewenste forensisch medische onderzoeken op basis van de nieuwe 

Europese regelgeving. iMMO heeft na ampele overwegingen moeten besluiten geen aanbod te doen. 

De gestelde condities boden naar het oordeel van iMMO te weinig ruimte voor forensisch medische 

onderzoeken die voldoen aan aanvaardbare standaarden van professioneel handelen, objectiviteit en 

onafhankelijkheid. Daarenboven waren sommige eisen onereus voor de opdrachtnemer. iMMO blijft 

onverkort door alle partijen benaderbaar voor haar onderzoeken. 

iMMO verkreeg in 2015 subsidie en regie over een prestigieus Europees project (AMIF), waarin een 

forensisch medisch toetsingskader ten behoeve van de asielprocedure wordt ontwikkeld. In dit 

project wordt samengewerkt met zusterorganisaties in Frankrijk en Hongarije en de IND. Wij zijn 

AMIF en de samenwerkingspartners zeer erkentelijk. Daarenboven ontving iMMO vanuit de VN 

(UNVFVT) een toezegging voor een meerjarige financiële bijdrage. Beide toewijzingen vormen een 

erkenning voor de kwaliteit van iMMO en nemen wij met gepaste trots in ontvangst. 

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 
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1. Algemeen 

 

iMMO heeft ondanks de sterke toename van het aantal asielzoekers naar Nederland in 2015 geen 

grote toename van het aantal aanvragen ontvangen. Dat is enerzijds begrijpelijk omdat de meeste 

asielzoekers uit Syrië in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen. iMMO had echter 

wel rekening gehouden met een mogelijke toename van het aantal aanvragen omdat de asielwet- en  

regelgeving in 2015 op het werkterrein van iMMO op een cruciaal punt is gewijzigd. Sinds 20 juli 

2015 heeft een medisch onderzoek namelijk een legale basis in de Nederlandse asielprocedure op 

grond van gemeenschappelijke Europese afspraken. De introductie en uitvoering van deze nieuwe 

regelgeving vereist dat iMMO zich in 2015 moet verhouden tot deze nieuwe juridische situatie.  

Het jaar 2015 stond met name in het teken van drie zaken: 

1. de openbare aanbesteding in het kader van de invoering van de nieuwe EU Procedure-

richtlijn 2013/32/EU; 

2. verdere innovatie onderzoek en opleiding 

3. duurzame bekostiging van iMMO  

 

1.1  EU Procedurerichtlijn 2013/32/EU: aanbesteding 

Op 20 juli 2015 treedt de nieuwe EU Procedurerichtlijn 2013/32/EU in werking. 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. Volgens artikel 

18 lid 1 van de Richtlijn kan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) een medisch onderzoek laten 

verrichten bij een asielzoeker bij wie aanwijzingen zijn dat betrokkene slachtoffer is van marteling of 

geweld. In artikel 18 lid 2 staat dat indien de IND een medisch onderzoek niet relevant acht, de 

asielzoeker ook op eigen kosten en initiatief een medisch onderzoek kan regelen. In beide gevallen is 

de IND verplicht om de resultaten van het medisch onderzoek mee te wegen in de beoordeling op de 

asielaanvraag. Zowel een IND-ambtenaar als een advocaat moet voortaan dus nog meer alert zijn op 

medische klachten. Hier is sprake van een gemeenschappelijk doel: hoe komt een mogelijk 

slachtoffer van marteling en geweld zo vroeg mogelijk in beeld en wanneer is het zinvol om een 

medisch onderzoek uit te voeren? 

Voor de eerste categorie onderzoeken zoekt de IND een partij om die medische onderzoeken uit te 

voeren. De IND vraagt daartoe op 23 april 2015 met een aanbestedingsprocedure aan partijen om in 

te schrijven. Maar het pakket van eisen is zeer ingrijpend en wat iMMO betreft feitelijk 

onuitvoerbaar. In een tweetal vragenrondes heeft onder meer iMMO op onderdelen daarvan 

verduidelijking gevraagd. Er vindt veel overleg plaats met de leden van het bestuur, de Adviesraad en 

derden. Een specialist in aanbestedingen van het onderzoeks- en adviesbureau Significant assisteert 

iMMO bij het proces. iMMO komt uiteindelijk tot de definitieve conclusie dat het Programma van 

Eisen niet verenigbaar is met de uitvoering van forensisch medische onderzoeken die voldoen aan 

aanvaardbare standaarden van professioneel handelen, objectiviteit en onafhankelijkheid. Er bestaan 

teveel medisch-ethische, medisch-inhoudelijke én organisatorische redenen waardoor niet op deze 
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aanbesteding ingeschreven kan worden. iMMO heeft daarom noodgedwongen afgezien van het 

uitbrengen van een aanbod. iMMO laat dit schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de IND weten 

en bespreekt dit later ook mondeling op directieniveau. Op 15 juli 2015 wordt vervolgens officieel 

door de IND bekendgemaakt dat er sprake is van een “onvolledige procedure” en “De 

gunningsprocedure heeft niet tot de gewenste resultaten geleid”. De aanbesteding wordt 

ingetrokken. 

Vrij snel daarna wordt duidelijk dat de IND voor de artikel 18.1 onderzoeken een 

inbestedingsprocedure is gestart. Men gaat een samenwerkingsverband aan met het Nederlands 

Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en het Nederlands Forensisch Instituut 

(NFI). In het najaar van 2015 voert iMMO een aantal gesprekken met het NIFP; voor hen is het type 

onderzoek en deze specifieke doelgroep nieuw. 

 

1.2 Onderzoek en opleiding 

1.2.1 Ontwikkeling digitale littekenatlas 

In veel Europese landen wordt door medici medisch onderzoek verricht bij asielzoekers naar sporen 

van marteling en geweld conform de richtlijnen van het Istanbul Protocol. Hierbij wordt door iMMO 

op unieke wijze nauw samengewerkt tussen artsen en psychologen. Op dit bijzondere forensisch 

terrein is in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring ontwikkeld. IMMO heeft ten behoeve van de 

eigen opleiding een digitale littekenatlas ontwikkeld waar door middel van peer reviewing steeds 

meer fotomateriaal in opgeslagen is. Deze collectie wordt zodanig ontwikkeld dat het uiteindelijk een 

erkend digitaal naslagwerk is waar arts-onderzoekers uit de hele wereld gebruik van kunnen maken 

als referentiemateriaal.  

Op initiatief van een arts en jurist van de Amerikaanse Physicians for Human Rights (PHR) en het 

Universiteitsziekenhuis Brussel, kwam op 16 en 17 juli 2015 een groep van 30 internationale 

(forensisch) experts bijeen. Dit consortium ontwikkelt een digitale fotoatlas over de fysieke gevolgen 

van marteling. Evert Bloemen was namens iMMO aanwezig en presenteerde de prototype 

littekenatlas zoals door iMMO is ontwikkeld. De bijeenkomst leverde consensus op over doel en 

vorm van een degelijke digitale atlas. Evert Bloemen zal zich met een aantal artsen verder over de 

taxonomie buigen en de resultaten tijdens een volgende bijeenkomst in 2016 presenteren. 

Afhankelijk van de financiering kan de atlas verder worden ontwikkeld tot een naslagwerk dat 

internationaal kan worden toegepast. Vooral het anonimiseren zodat de privacy maximaal 

gewaarborgd is, is nog een heikel punt dat moet worden aangepakt.  

1.2.2. Artikel 

In de tweede helft van 2015 hebben Evert Bloemen en Meeuw Kollen, respectievelijk arts en juridisch 

medewerker bij iMMO, een overzicht gepresenteerd van de wetenschappelijke kennis die aan de 

onderbouwing van medisch steunbewijs ten grondslag ligt. Tevens bespreken zij een aantal 

weerkerende misconcepties van juristen over veel voorkomende medische beperkingen bij de 

doelgroep. Het artikel ‘Bewijs geleverd. Medisch steunbewijs en medische beperkingen in asiel’ werd 

in het najaar gepubliceerd in het Journaal Vreemdelingenrecht.  
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1.2.3 Studiedag 

iMMO organiseert om de negen maanden een studiedag. In 2015 vond deze plaats op 13 juni. 

Ditmaal was uit Groot Brittannië een toonaangevend onderzoekster op het terrein van forensisch 

medisch onderzoek bij asielzoekers uitgenodigd; Dr. Jane Herlihy, klinisch psycholoog en directeur 

van het ‘Centre for the Study of Emotion and Law’ (CSEL) in London. Zij verzorgde een presentatie en 

workshop naar de werking van het geheugen en de invloed van trauma in verschillende culturen:  

‘Research update for medico-legal report writers’. Herlihy heeft een uitgebreide staat van dienst op 

dit terrein. Zij is niet alleen directeur van CSEL maar werkt ook als docent aan het University College 

te London. Zij heeft als klinisch psycholoog sinds 2000 veel gepubliceerd over de wijze waarop 

juristen beslissingen nemen in asielverzoeken en hoe asielzoekers wel/niet in staat zijn om hun 

verhaal te doen. Herlihy laat aan de hand van studies zien hoe (in)consistent de werking van het 

geheugen is. Er kunnen grote verschillen in het ophalen van herinneren optreden indien sprake is van 

trauma of een PTSS. Kort gezegd: het geheugen is geen net opgeruimd dossier terwijl dat in de 

asielprocedure wel van mensen verwacht wordt. Vragen die werden besproken zijn hoe een niet-

medicus kan bepalen of iemand kwetsbaar of getraumatiseerd is. Of welke rol aggravatie en 

malingering spelen in de beoordeling van de geloofwaardigheid van iemands (asiel)relaas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jane Herlihy 

Studiedag 16 april 

 

 

Verder hebben de rapporteurs in drie groepen met een aantal ex-cliënten gesproken.  

Zij hebben met elkaar gedeeld hoe zij het medisch onderzoek bij iMMO hebben ervaren en de 

rapporteurs konden hen daarover vragen stellen.  

 

Tenslotte heeft de directeur van iMMO tijdens deze studiedag uitgebreid toegelicht waarom iMMO 

heeft moeten besluiten om niet aan de aanbesteding voor het artikel 18 onderzoek mee te doen. De 

consequenties zijn met de rapporteurs besproken.  
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Rapporteurs in gesprek met ex-cliënt tijdens Studiedag 16 april 

 
 

1.3 Duurzame bekostiging  

1.3.1 Fondsen  

In het jaar 2015 moet duidelijk worden of en zo ja hoe de overheid een medisch onderzoek binnen 

de asielprocedure aanbesteedt. De uitkomst daarvan zal in belangrijke mate bepalen hoe iMMO in 

de komende jaren de werkzaamheden kan bekostigen 
(1)

. Om 2015 als periode van onzekerheid te 

kunnen overbruggen, ontvangt iMMO voor 2015 van de Adessium Foundation en een ander groot 

particulier fonds een éénmalige bijdrage. Een kleinere solidariteitsbijdrage komt opnieuw van de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen. iMMO is de bestaande fondsen en het anoniem te blijven 

fonds zeer dankbaar voor het vertrouwen dat zij (opnieuw) stellen in het werk van iMMO. 

 

In 2015 dient iMMO voor 2016 en de jaren daarna een aanvraag ter ondersteuning in bij het United 

Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT). Dit fonds valt direct onder de Hoge 

Commissaris voor de Mensenrechten en richt zich op praktische ondersteuning (rehabilitatie en 

bijstand) van slachtoffers van foltering. Een medewerker van het Torture Fund heeft iMMO op 27 juli 

2015 bezocht en doorgelicht. Daarbij is met de bestuursvoorzitter, directeur, staf, ondersteuning én 

ex-cliënten gesproken. In het najaar werd de aanvraag door de Hoge Commissaris voor de 

Mensenrechten ingewilligd. Het UN Torture Fund ondersteunt iMMO vanaf 2016 voor vijf 

opeenvolgende jaren met een bijdrage.  

 

Het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) van de Europese Unie ondersteunt de migratie 

en de asielprocedures in de EU-lidstaten. Het doel is om integratie van nieuwkomers en een 

gemeenschappelijke asielprocedure te bevorderen. Bij dit fonds heeft iMMO een subsidieaanvraag 

ingediend die in 2015 gehonoreerd werd. iMMO mag van het Directoraat Generaal Migratie en 

Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie een project uitvoeren getiteld: ‘Common forensic 

standards for medical examination in the asylum procedure: art. 18 Directive 2013/32/EU.  

A genuine contribution to decision-making (HOME/2014/AMIF/AG/ASYL/7848)’.  

 

Het project heeft tot doel het ontwikkelen van een forensisch medisch toetsingskader waarbinnen 

het artikel 18 onderzoek (conform de Procedurerichtlijn) plaatsvindt. Het project wordt uitgevoerd in 

samenwerking met de Cordelia Foundation in Hongarije en Parcours d’Exil  in Frankrijk en een aantal  

 

 
  (1)

 zie 1.1/blz. 1EU Procedurerichtlijn 2013/32/EU: aanbesteding  
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forensisch deskundigen: Dr. Juliet Cohen (forensisch arts en hoofd medico-legal-reports-team 

Freedom from Torture), Dr. Önder Özkalipci (forensisch arts en mede-auteur Istanbul Protocol) en 

Mrs. Riikka Peltonen (juriste verbonden aan het European Asylum Support Office) en een senior 

beslismedewerker van de IND. De resultaten van dit project, een toetsingskader dat door een 

internationaal forensisch forum wordt erkend, zullen worden gedeeld met alle Europese lidstaten die 

de Procedurerichtlijn hebben geïmplementeerd. 

De gunstige evaluaties en inwilliging door de Europese Unie én de Verenigde Naties zijn een 

compliment voor de inzet van allen die voor iMMO werken. 

 

 

1.3.2 Particuliere donateurs 

Begin 2015 plaatst iMMO een promotievideo op de homepage van de website en de iMMO-

facebookpagina. Daarin vertellen een cliënt, een advocaat en een arts in 2 minuten over het werk 

van iMMO. De video eindigt met een oproep voor het doen van een donatie. iMMO beoogt hiermee 

meer (structurele) particuliere donateurs te werven en daarmee ook het draagvlak voor het werk van 

iMMO te vergroten. In 2015 melden zich in 50 particuliere donateurs en zij doneren in totaal een 

bedrag van € 4200.  

 

 

1.3.3 Facturen iMMO 

Het is door de Raad van State vastgelegd dat een forensisch medische rapportage van iMMO als 

deskundigenrapportage geldt. 

iMMO vindt dat indien bij de beslissing op asiel gebruik wordt gemaakt van het forensisch medisch 

rapport van iMMO, de beoordelende partij (meestal de IND) dan ook een bijdrage in de kosten van 

iMMO moet leveren. In de loop van 2015 wordt echter duidelijk dat de IND geen kosten van de 

iMMO-rapportage wil vergoeden indien de rapportage wordt ingebracht gedurende de 

besluitvormingsfase. Men vindt dat deze kosten voor eigen risico en rekening van de asielzoeker 

komen. Wanneer de IND een beschikking intrekt, na het inbrengen van een iMMO-rapportage, 

worden de kosten wel vergoed. De IND vergoedt ook de kosten na een proceskostenveroordeling 

door de rechtbank. In herhaalde asielaanvragen waarin een iMMO-rapportage wordt ingediend, 

worden de aanvragen om kostenvergoeding standaard afgewezen door de IND. Het argument is dat 

er in de eerdere procedure geen sprake is geweest van een “onrechtmatig besluit”. 

De staatssecretaris heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel met betrekking tot de herziene 

Procedurerichtlijn 2013/32/EU in de Eerste Kamer toegezegd dat vanaf 20 juli 2015 in eerste 

asielaanvragen de kosten van een medische rapportage vergoed zullen worden, wanneer deze 

hebben bijgedragen tot het nemen van een positieve beslissing. In herhaalde asielaanvragen worden 

de kosten standaard niet vergoed, tenzij het zou gaan om een schrijnende, bijzondere, individuele 

zaak. Vanaf 20 juli 2015 is in een aantal zaken, zowel eerste asielaanvragen als herhaalde 

asielaanvragen, desondanks de kosten niet vergoed.  

Resultaat: In 2015 zijn in totaal 106 facturen uitgeschreven. Daarvan werden in 2015 12 facturen 

betaald. Elf facturen werden door de IND betaald, waarvan twee na een veroordeling in de 

proceskosten en negen werden rechtstreeks door de IND toegekend. Eén onderzoek werd betaald 

door VluchtelingenWerk. 
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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.  iMMO verricht ook onderzoek bij slachtoffers 

van mensenhandel en slavernij.  

De iMMO-onderzoeken en -onderzoeksverslagen zijn ingericht volgens het Istanbul Protocol (Manual 

on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment).  Deze richtlijnen werden 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 volledig is, 

wordt de aanvraag in een 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. 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 de FMMU (Forensisch 

Medische Maatschappij Utrecht) 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 medische 

discipline nodig is voor onderzoek van de gepresenteerde klachten en symptomen. Er wordt 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. 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 om psychiatrisch onderzoek 
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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. 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 één of meerdere collega-rapporteurs voorgelegd. 

Deze mede-beoordelaar 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. 
 

Het onderzoeksformat, de bijbehorende richtlijnen en de leeswijzer worden voortdurend 

geëvalueerd en indien nodig aangepast.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Aantallen en resultaten in 2015 

In 2015 ontvangt iMMO 142 aanvragen voor een medisch onderzoek. Dat zijn er 8 minder dan in 

2014 (zie Tabel 1). Aanvragers weten vermoedelijk steeds beter welke aanvragen wel of niet door 

iMMO gehonoreerd kunnen worden. Het percentage afgewezen zaken daalt.  

iMMO beoordeelt in een van haar rapportages de causale relatie van de littekens met het gestelde 

martelrelaas, conform de gradaties van § 187 van het Istanbul Protocol, als typerend. Het oordeel over de 

psychische klachten is dat deze zeer consistent zijn met het martelrelaas. Dit betekent dat er sprake is van 

sterk medisch steunbewijs voor het gestelde relaas over de ondergane martelingen. 
 

Rechtbank Den Bosch overweegt later in haar uitspraak (Awb 14/286969) dat de iMMO-rapportage een 

uitgebreide rapportage is, gebaseerd op persoonlijke gesprekken en een lichamelijk en psychisch onderzoek, 

waarin de conclusies voldoende gemotiveerd zijn. De rechter is het eens met de stelling van de verweeerder 

dat de in het rapport genoemde gradaties van het Istanbul Protocol andere oorzaken niet uitsluiten. Maar 

dat doet niets af aan het feit dat de conclusies in het rapport het asielrelaas op een wezenlijk punt 

ondersteunen: de littekens zijn typerend voor het door betrokkene vertelde verhaal.  

Uit iMMO-Nieuwsbrief nr. 19, - 10 december 2015, Jurisprudentie 
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Tabel 1. Aanvragen iMMO-onderzoek per jaar 

Van de 142 aanvragen werden er in 2015 102 inhoudelijk beoordeeld. Daarvan werden er 14 

(= 14%) afgewezen. Van de resterende 88 aanvragen zijn er 31 in 2015 afgesloten met een 

rapportage en 3 met alleen een schriftelijk advies.  
 

 
 
Tabel 2. Afgesloten iMMO-onderzoek per jaar  

In 2015 heeft iMMO in totaal 98 onderzoeken met rapportages afgerond, iets minder dan in 2014 

(105) 
 

 
 

Tabel 3. Stand procedure ten tijde van aanvraag iMMO  

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). 
 

 

Tabel 1: Aanvragen iMMO-onderzoek per jaar, stand per 31-12-2015

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

Aanvragen 210 203 150 142 705

Afgesloten met onderzoek en rapportage 109 123 94 31 357

Afgewezen 48 42 23 14 127

Afgesloten met advies 11 6 3 3 23

Afgesloten geen doorgang toegezegd onderzoek 11 11 2 6 30

Toegewezen beoordeeld maar nog in onderzoek 0 2 5 48 55

Nog te beoordelen: stukken aanwezig 0 0 0 8 8

Nog te beoordelen: wachten op stukken 0 2 13 30 45

Ingetrokken voor beoordeling 31 17 10 2 60

Controle 210 203 150 142 0 0 705

Percentage afwijzing beoordeelde aanvragen 27% 23% 18% 14% 21%

Tabel 2: Afgesloten iMMO-onderzoek met rapportage per jaar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

Afgesloten met onderzoek en rapportage 109 123 94 31 0 0 357

waarvan afgesloten in 2012 54 54

waarvan afgesloten in 2013 51 49 100

waarvan afgesloten in 2014 4 69 32 105

waarvan afgesloten in 2015 5 62 31 98

waarvan afgesloten in 2016 0

waarvan afgesloten in 2017 0

waarvan afgesloten in 2018 0

waarvan afgesloten in 2019 0

waarvan afgesloten in 2020 0

Controle 109 123 94 31 0 0 357

Afgesloten (alle redenen) 210 199 132 56 0 0 597

Nog openstaand 0 4 18 86 0 0 108

 Tabel 3: Fase procedure ten tijde van aanvraag iMMO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

AA 34 30 31 22 117 17%

VA 83 79 48 47 257 36%

HASA loopt al 15 14 11 14 54 8%

HASA in voorbereiding 53 72 51 50 226 32%

Detentie 5 4 1 1 11 2%

regulier 0 0 5 7 12 2%

verlenging bepaalde tijd naar onbepaalde tijd 2 3 2 1 8 1%

onbekend 18 1 1 0 20 3%

Controle 210 203 150 142 0 0 705
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Tabel 4 Vervolg procedure na iMMO-onderzoek 2012-2015  

Ieder voor- en najaar vraagt iMMO bij alle opdrachtgevers na wat er met een iMMO-rapportage is 

gebeurd en of en hoe de bevindingen van het forensisch medisch onderzoek van iMMO in een 

procedure werden gewogen. De uitkomsten kunnen niet per jaar worden uitgesplitst omdat de 

(asiel)procedure van aanvraag tot aan een definitieve beslissing of vonnis zeer lang kan duren en 

vrijwel altijd langer dan een kalenderjaar. Het beoordelen van de gevolgen wordt bemoeilijkt omdat 

de IND bij een definitieve beschikking uitsluitend intern motiveert op welke gronden dat precies is 

gebeurd. Alleen bij een afwijzing valt in de beschikking te lezen of en hoe een iMMO-onderzoek is 

meegewogen in de negatieve beschikking.  

Van de in totaal 357 uitgebrachte rapportages tussen 2012 en 2015 is eind 2015 het volgende 

bekend (zie tabel 4). In 206 (57%) van de in totaal 375 uitgebrachte iMMO-rapportages is de 

juridische afloop bekend: in 181 zaken werd alsnog een vergunning verleend en in 25 zaken werd het 

asielverzoek tot in hoger beroep afgewezen. In 26 dossiers moet de IND nog een beslissing nemen en 

23 dossiers liggen nog bij de rechtbank. In 21 dossiers loopt een hoger beroep. In 28 dossiers moet 

de iMMO-rapportage nog worden ingebracht bij een in te dienen herhaalde aanvraag. Twee dossiers 

liggen nog bij het Europese Hof. Van 40 dossiers is nog niet bekend wat het effect was van het 

iMMO-onderzoek. In 11 zaken is betrokkene teruggekeerd naar land van herkomst of met 

onbekende bestemming (MOB) vertrokken.  
 

 
 

Tabel 5 Adviezen  

iMMO wordt gedurende het jaar benaderd voor uiteenlopende adviezen. In 2015 neemt het aantal 

zaken waarin men zich afvraagt of het zinvol is om een aanvraag voor een medisch onderzoek in te 

dienen verder toe: van 62 in 2014 naar 91 in 2015. Het aantal andere adviezen blijft ongeveer gelijk. 
 

 
 

Tabel 4: Vervolg asielprocedure na iMMO-onderzoek

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

Totaal aantal rapportages 109 123 94 31 357

vergunning 75 68 37 1 181

procedure bij IND 3 3 12 8 26

Rechtbank 1 10 10 2 23

Raad van State 4 9 7 1 21

Europese Hof 1 1 0 0 2

hasa nog indienen 1 5 13 9 28

uitgeprocedeerd 17 6 2 0 25

MOB 6 4 1 0 11

onbekend 1 17 12 10 40

Controle 109 123 94 31 0 0 357

Tabel 5: Adviezen

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

Totaal aantal adviezen 98 104 102 137 441

Stel-uw-vraag leidend tot aanvraag 25 23 48 60 156

Stel-uw-vraag leidend tot afwijzing 7 21 14 31 73

Totaal aantal stel-uw-vraag 32 44 62 91 229

Andere adviezen divers 56 56 28 38 178

Andere adviezen afwijzing art. 64/BMA 6 3 7 8 24

Andere adviezen afwijzing Dublin 3 0 4 0 7

Andere adviezen afwijzing taalanalyse 1 1 1 0 3

Totaal aantal andere adviezen 66 60 40 46 212

Percentage leidend tot aanvraag 26% 22% 47% 44% 35%
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2.5 Andere gegevens aan de hand van de iMMO-onderzoeken in 2015 

Land van herkomst van de betrokkenen in 2015 

Landen met < 4 aanvragen/onderzoeken zijn buiten beschouwing gelaten en dat betreft 21 landen,  

57 aanvragen en 36 rapportages. 

 

 

                                                                                   

Verdeling mannen/vrouwen i n 2015 

 

 

 

 

 
 

 

Hoofdcategorieën marteling in 2015 

Het type marteling is gemeten per rapportage (totaal 65). Andere vormen van marteling zijn in deze 

grafiek niet meegenomen. Opvallend is dat seksueel geweld in meer dan de helft van het aantal 

rapportages voor komt. Deze ‘trend’ is ook te zien in de voorgaande jaren 2012-2014. 

 

7%

5%

10%

6%

8%

13%

51%

Type marteling

brandwonden

falakka/falanga

postural torture

waterboarding

eenzame opsluiting

extreme dreiging

seksueel geweld
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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 wet- 

en 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. 

 

 

  

  

 

 

 Medische en psychische problematiek kan 

leiden tot beperkingen van het geheugen en 

de concentratie. Niet iedere asielzoeker kan 

of durft meteen over doorstaan geweld te 

vertellen. Er zullen altijd mensen zijn die pas 

later in staat zijn om te praten over wat hen 

overkomen is. iMMO hoopt dat cliënten de 

moed vinden hun verhaal te vertellen.  

 Foto: Jean Pierre Heijmans 
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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 XE 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.  
 

iMMO en VluchtelingenWerk hebben de afspraak dat iMMO voor juridische kwesties gebruik mag 

maken van de faciliteiten van de helpdesk en Vluchtweb.  
 

 

3.2.1 Samenstelling bestuur 
 

In 2015 wordt het bestuur gevormd door de heer mr. René Peters (arts) - voorzitter, de heer mr. 

Ernst Faber (oud-notaris) - penningmeester en de heren drs. Ronald Rijnders ( forensisch psychiater) 

en prof. mr. Kees Groenendijk (emeritus hoogleraar rechtssociologie) - beiden algemeen lid.  
 

Het bestuur komt in 2015 zes keer bijeen.  

 

3.2.2 Samenstelling Adviesraad 
 

In 2015 hebben de volgende personen zitting in de Adviesraad: Mr. drs. Piet van Geel - voorzitter 

(o.a. plaatsvervangend lid College voor de Rechten van de Mensen en extern inspecteur Inspectie 

Veiligheid en Justitie ), Drs. Jeanine Brummel (programmamanager Pharos), Ir. Jasper Kuipers 

(adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland), Drs. Wilco de Jonge (manager mensenrechten-

beleid Amnesty International), Drs. Petra Pannekoek (Projectleider Equator Foundation), 

Prof. dr. Henriëtte Roscam Abbing (emeritus hoogleraar gezondheidsrecht), Drs. Jan Schaart (lid Raad 

van Bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep), Petra Schultz (Campaigner bijASKV/Steunpunt 

Vluchtelingen), Drs. Han Schumacher (arts en medisch adviseur sMAK) en Mr. Theo Wijngaard 

(advocaat en voormalig secretaris bestuur Johannes Wier Stichting). 
 

De Adviesraad is in 2015 één keer bijeen geweest. 
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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 wordt in 2015 bezet door 

Meeuw Kollen, juridisch medewerker, en Joke te Vaanholt, managementassistent (ieder 0,89 fte). 
 

Per 31 december 2015 bedroeg het aantal fte’s 3,22 (bij een 36-urige werkweek).  
 

De staf wordt, op vrijwillige basis, wekelijks ondersteund door Adriaan Hennipman (chirurg n.p.), 

Marieke van den Heuvel (klinisch psycholoog n.p.) en Lenneke Heeffer (huisarts) bij de beoordeling 

van aanvragen en het begeleiden van rapportages.  
 

Voor de administratie wordt het bureau in 2015 bijgestaan door vrijwilligsters Jet Steen, en Louise 

Zwart (vanaf december). 
 

De huisstijl van iMMO wordt onbezoldigd gemonitord door Karin Janssen (Karin Janssen Design).  

 

3.2.4 Groep ex-cliënten 

iMMO heeft in 2015 drie cliënten benaderd met de vraag deel uit te maken van een cliëntengroep. 

Het zijn mensen die in het verleden door iMMO werden onderzocht. iMMO gaat hen betrekken bij de 

uitvoer van de werkzaamheden door hen te consulteren over de iMMO-werkwijze. Op de studiedag 

hebben zij in drie groepen met de rapporteurs gedeeld hoe zijzelf het iMMO-onderzoek hebben 

ervaren. 

 

3.2.5 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 iMMO-

Tableau 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 2015 zijn 12 nieuwe rapporteurs opgeleid, 4 rapporteurs hebben om verschillende redenen 

afscheid van iMMO genomen. Aan het eind van 2015 was het totaal aantal rapporteurs 56.  

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. 
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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, bestaat uit: Marieke van den Heuvel, Harold Smits en 

Elsbeth Kors. Er is een speciaal psychodiagnostisch onderzoek samengesteld voor jongeren tot 18 

jaar. In 2015 is daar ervaring mee opgedaan, waarna het jeugd onderzoek als zodanig is 

geïmplementeerd.  

Rapporteurs:  

Wim Amptmeijer;  Natasha Appelman-Dijkstra;  Guus van de Beek;  Jacqueline Berends-van Spanje; 

Carin Beijer;  Theo Benschop;  Jop van den Berg;  Mieke Beuse;  Evert Bloemen;  Pamela Clifford;  

Fabian Colle;   Fred Dreijerink;  Karin Duhne-Prinsen;  Fieke Felix;  Mia Groenenberg;  Ton Haans;  

Lenneke Heeffer;  Feia Hemke;  Adriaan Hennipman;  Marieke van den Heuvel;  Wil de Jong;   

Liduine Knubben;  Adriaan Kievit;  Andries Koopmans;  Elsbeth Kors;  Barbara Kreis;  Marieke Lagro;  

Sara Langelaar; Jan Willem Langendijk;  Annechien Limburg-Okken;  Marijke Lutjenhuis;   

Irene Martens;  Bas Marttin;  Esmeralda Masset;  Riëtte Mellink;  Birgit Meuwese;  Anna Millius;  

Janus Oomen;  Frouke Procee; Herman van Roijen;  Jankees de Ridder;  Simone de la Rie;   

Nicole Sanders;  Harold Smits;  Paul Smits;  Sicco Steenhuisen;  Sandra Struys;   

Bernardien Thunnissen;  Desiree Tijdink;  Lydia van der Veen; Anna de Voogt;  Fokko de Vries;  

Marjan Weeda;  Anneke van der Werff-Verbraak;  Esther Wermers;  Geertje van Zanten.  

 

3.2.6 Opleiding  

- Nieuwe rapporteurs volgen een introductietraining van één dag waarna 3 onderzoeken onder 

intensieve begeleiding volgen. Na evaluatie wordt besloten of men al dan niet start als 

onderzoeker bij iMMO. 

- Twee keer per jaar worden in het voor- en in het najaar intervisieavonden georganiseerd. 

Rapporteurs bespreken in kleine groepen hun ervaring en wisselende inhoudelijke thema’s.  

- Iedere negen maanden organiseert iMMO een studiedag voor rapporteurs. In 2015 was dat op 

zaterdag 13 juni. De rapporteurs worden geacht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.  

- Het bureau onderhoudt en distribueert relevante literatuur ten behoeve van de rapporteurs. 

 

Rapporteurs in gesprek tijdens de iMMO-studiedag van juni 2015 
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3.2.7 Database 2015 
 

De mogelijkheden van de database zijn verder uitgebreid. Ieder kwartaal wordt een overzicht van het 

aantal aanvragen, onderzoeken en adviezen geactualiseerd (zie hoofdstuk 2.4). De gegevens worden 

gebruikt voor de nieuwsbrief en ten behoeve van het management. 

 

3.2.8 Publicaties en communicatie 

Publicaties:  

• Bewijs geleverd. Medisch steunbewijs en medische beperkingen in asiel,  Journaal 

Vreemdelingenrecht, oktober 2015 nr. 3, pg. 57-69, Evert Bloemen (arts )en Meeuw Kollen 

(juridisch medewerker ). In dit artikel aandacht voor de nieuwe regelgeving, medisch onderzoek 

volgens artikel 18 EU-Procedurerichtlijn 2013/32/EU en de effecten daarvan. Zij wijzen er 

nogmaals met klem op dat door trauma, somatische problematiek of schaamte, niet iedere 

asielzoeker meteen het geweldsverhaal kan of durft (te) vertellen. Er zullen altijd mensen zijn die 

pas later in staat zijn om te praten over wat hen overkomen is.  

 

• Kostenvergoeding forensisch medisch onderzoek, een overzicht in de iMMO-nieuwsbrief van 

2 november 2015 waarin Meeuw Kollen op een rij zet hoe de staatssecretaris zich in de Tweede 

en Eerste Kamer heeft uitgelaten over de kostenvergoeding van artikel 18 tijdens de 

implementatieperiode van de nieuwe regelgeving.  

 

• Psychische beoordeling asielzoekerskind deugt niet, een artikel in Medisch Contact, 10 december 

2015, pg. 2456-2459 van Evert Bloemen e.a. Handelt over werkwijze BMA bij psychiatrisch zieke 

kinderen. De criteria op basis waarvan de IND beoordeelt of een asielzoeker op medische gronden 

in Nederland mag blijven, zijn niet geschikt voor kinderen, aldus de auteurs. Om ernstige 

beschadiging bij asielzoekerskinderen te voorkomen zijn nieuwe parameters nodig voor het 

beoordelen van een medisch-psychiatrische noodsituatie.  

 

Nieuwsbrief 

De iMMO-Nieuwsbrief verschijnt digitaal in 2015 op 20 maart, 26 juni (Internationale Dag Steun aan 

slachtoffers van foltering), 2 november 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 2015 hebben 472 personen een abonnement. 

 

 
Overzicht aantal abonnees van februari 2012 tot april 2016 

 

Website 

In 2015 kent de website 5.528 gebruikers/8.429 sessies waarvan 63% vaste en 37 % nieuwe 

bezoekers.  



 

16 

 

4. Lezingen, trainingen en samenwerking  

 

4.1 Lezingen en trainingen 

 

• Universiteit van Amsterdam 

In januari verzorgen Janus Oomen en Annemieke Keunen twee colleges over forensisch medisch 

onderzoek bij slachtoffers van marteling en geweld tijdens de Winterschool Mensenrechten en 

Medische Antropologie.  

• Rechtbank Rotterdam 

Op 3 februari verzorgen Annemieke Keunen en Elsbeth Kors een lezing over de totstandkoming 

van een iMMO-rapportage en de effecten van marteling en geweld op het geheugen en het 

functioneren. 

• Consortium littekenatlas 

Op 16 en 17 juli maakt iMMO deel uit van een eerste bijeenkomst van een internationaal 

Consortium dat tot doel heeft om een digitale littekenatlas als gevolg van marteling en geweld te 

ontwikkelen. iMMO presenteert de intern ontwikkelde littekenatlas. Dertig vertegenwoordigers 

van uiteenlopende medische disciplines en forensisch geneeskundigen maken deel uit van het 

gezelschap. iMMO zal de taxonomie verder ontwikkelen. 

• Aanmeldcentrum Schiphol 

Op 17 september geeft Evert Bloemen een presentatie voor 50 asieladvocaten op het 

aanmeldcentrum over de betekenis van artikel 18 van de nieuwe procedurerichtlijn in de 

asielprocedure. 

• FMG (Forensisch Medisch Genootschap) 

Evert Bloemen verzorgt op 13 november een presentatie op het najaarssymposium van het 

Forensisch Medisch Genootschap over forensisch medische aspecten in de asielprocedure. 

• Rechtbank Zwolle en Arnhem 

Elsbeth Kors en Evert Bloemen verzorgen 23 november op verzoek van de Rechtbank Zwolle en 

Arnhem een presentatie over medische aspecten in de asielprocedure. Besproken wordt hoe in 

de praktijk met medische beperkingen en medisch steunbewijs wordt omgegaan. Ook is er 

aandacht voor het forensisch medisch onderzoek op basis van artikel 18 van de nieuwe EU-

Procedurerichtlijn. 

• GGZ-consulenten van het GC A (Gezondheidscentrum Asielzoekers) 

Op 26 november geeft Elsbeth Kors op uitnodiging van het GC A tijdens een bijeenkomst van GGZ-

consulenten van het GC A uitleg over het werk van iMMO. Belangrijk aandachtspunt is het belang 

van goede medische dossiervorming over zowel fysieke als psychische klachten vanaf het 

allereerste moment waarop de asielzoeker zich bij het GC A meldt. 

 

 

4.2 Public relations 

 

o Universiteit Leiden  

In december 2014 en januari 2015 participeert iMMO op twee bijeenkomsten waar verschillende 

organisaties met expertise op het gebied van mensenhandel bijeenkomen.  
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Ten behoeve van een beleidsadvies wordt gebrainstormd over de problematiek die voor 

slachtoffers van mensenhandel speelt. 

o Fier (expertise- en behandelcentrum op terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties) 

Op 2 maart brengt Fier een kennismakingsbezoek aan iMMO. 

o Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten (JWS) 

De JWS verrichtte in samenwerking met een aantal andere organisaties onderzoek naar ethische 

dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers. Op basis van het onderzoek wordt de Handreiking 

ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers ontwikkeld. Deze wordt op 24 maart 

gepresenteerd tijdens een eindconferentie van het project. iMMO is daarbij aanwezig.  

o Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) 

-  Elsbeth Kors neemt op verzoek van Nidos op 30 maart deel aan een bijeenkomst waar wordt 

gesproken over een betere samenwerking bij het signaleren en behandelen van problemen bij 

jongeren in de asielprocedure. De FMMU, IND, RUG en advocatuur zijn ook aanwezig. 

- De adjunct-directeur en de onderzoekscoördinator gedragswetenschappen van Nidos 

bespreken op 28 september op welke punten Nidos en iMMO betekenis voor elkaar kunnen 

hebben indien medisch onderzoek nodig is bij pupillen van Nidos. 

o DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) 

Twee medewerkers van DT&V brengen op 31 maart een kennismakingsbezoek aan iMMO.  

o Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen 

Op 28 april voeren Annemieke Keunen en Elsbeth Kors een kennismakingsgesprek met de 

Nationaal Rapporteur, mevrouw Corinne Dettmeijer-Vermeulen. Zij wisselen informatie uit en 

staan stil bij de overeenkomsten tussen een medisch onderzoek in een asielprocedure en een 

medisch onderzoek bij het vaststellen van het slachtofferschap in een mensenhandelprocedure.  

o WRV (Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen) 

Meeuw Kollen en Evert Bloemen wonen op 12 mei in Amersfoort de WRV bijeenkomst voor 

advocaten bij. Er is een presentatie over het medisch onderzoek. 

o Fairwork 

Op 18 mei heeft Annemieke Keunen een kennismakingsgesprek met de directeur van Fairwork, 

Sandra Klaassen. Stichting FairWork wil moderne slavernij in Nederland voorkomen en 

bestrijden. Nader overleg volgt om te bezien of iMMO met medisch onderzoek een bijdrage kan 

leveren aan het werk van Fairwork. 

o Directie IND 

Op 15 juni en 30 november vindt het halfjaarlijks overleg plaats tussen directeur en voorzitter 

bestuur iMMO en de hoofddirectie en de directeur asiel en uitvoering van de IND .  

o Eerste Kamer 

iMMO heeft in het voorjaar vragen ingestuurd aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer over de 

uitwerking van artikel 18 lid 1 en 2 (Medisch onderzoek in de asielprocedure) van de nieuwe EU-

richtlijn in de Nederlandse asielprocedure. 

iMMO heeft vervolgens op verzoek van de Commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad van de 

Eerste Kamer op 16 juni een aantal vragen toegelicht in een hoorzitting. iMMO vraagt daarbij 

vooral aandacht voor twee zaken: 1) Wanneer en hoe gaat de IND de relevantie voor een 

medisch onderzoek conform artikel 18 lid 1 bepalen, en 2) Door wie wordt een medisch 

onderzoek betaald indien een asielzoeker gebruik maakt van artikel 18 lid 2? De vragen worden 

vervolgens via verschillende leden van de Eerste Kamer aan de staatssecretaris voorgelegd. De 

staatssecretaris antwoordt op 22 juni 2016 (Memorie van Antwoord 34088C)  
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o Reinier van Arkelgroep (Psychotraumacentrum Zuid Nederland) 

De directeur en een rapporteur van iMMO zijn op 2 september aanwezig op een internationaal 

symposium over de contextuele behandeling van complex trauma. Hier wordt ook aandacht 

besteed aan het gebruik van medische rapportages in juridische procedures van slachtoffers van 

marteling.  

o European Network of Rehabilitation Centres for Survivors of Torture 

Van 18 t/m 20 oktober vond een Europees Congres plaats in München. Nieuwe ontwikkelingen 

met betrekking tot de opvang en behandeling van slachtoffers van marteling en geweld werden 

gepresenteerd. Dit jaar is er uiteraard extra veel aandacht voor de bijzonder grote instroom van 

asielzoekers in Europa. iMMO spreekt met verschillende mensen die namens hun organisatie 

betrokken zijn bij forensisch medisch onderzoek naar de gevolgen van marteling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ontwikkelingen 2016 

 

 

1.  In het kader van de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot een medisch 

onderzoek in de asielprocedure: 

- moet in 2016 definitief duidelijk worden hoe de artikel 18 onderzoeken hun weg vinden in de 

Nederlandse asielprocedure;  

- blijft iMMO beschikbaar voor alle partijen die een medisch onderzoek verlangen in een asiel- 

of mensenhandelprocedure;  

- moet iMMO een nieuw businessplan opstellen waarin het zich tot de nieuwe situatie verhoudt 

en waarin het zijn positie voor de komende jaren nader benoemt;  

- zal iMMO tevens trachten helderheid te verkrijgen wat betreft de financiering van iMMO-

onderzoeken door de overheid. iMMO staat op het standpunt dat de overheid alle zaken zou 

moeten bekostigen waarin een iMMO-onderzoek een bijdrage leverde aan de 

geloofwaardigheidsbeoordeling zowel in een eerste als in een herhaalde procedure;  

- verhoogt iMMO per 1 januari 2016 het tarief van een forensisch medisch onderzoek. Het 

nieuwe tarief dekt daarmee de kosten van de collegiale tegenspraak, opleiding en intervisie, de 

onkosten onderzoek, organisatie, redactie en administratiekosten. Het tarief wordt gesteld op 

€ 3675 per onderzoek excl. btw. 

  

iMMO wordt met enige regelmaat benaderd met de vraag of een forensisch medisch onderzoek zinvol is 

bij het aantonen van slachtofferschap van mensenhandel en slavernij. Vermeende slachtoffers van 

mensenhandel vertonen veel overeenkomsten met vermeende slachtoffers van marteling of andere 

inhumane behandeling.  

De jongen durfde zich niet echt te verzetten. De Nederlandse man was groot en sterk en bovendien vertelde 

hij dat zijn broer bij de politie werkte. Aangezien de jongen illegaal in Nederland verbleef, was hij erg bang 

dat hij aan deze broer zou worden verraden. Uiteindelijk heeft hij ongeveer drie jaar op hetzelfde adres 

vastgezeten voordat hij wist te ontsnappen. Omdat betrokkene bang was als illegaal te worden opgepakt, 

durfde hij lange tijd geen aangifte bij de politie te doen. De jongen heeft dat met behulp van het 

maatschappelijk werk gedaan.  
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2.  Op 1 januari 2016 gaat het EU/AMIF-project van start dat anderhalf jaar duurt. Er staan 

internationale bijeenkomsten gepland voor begin februari en eind mei 2016. Voor de duur van dit 

project wordt de iMMO-staf uitgebreid met een arts en een psycholoog voor respectievelijk 1 en 

2 dagen. De voorlopige resultaten ervan worden in ieder geval gepresenteerd op het IRCT 

(International Rehabilitation Council for Torture Victims)  International Scientific Symposium van 

5-7 december 2016 en op een afsluitende internationale bijeenkomst in 2017.  

3.  In 2016 wordt een aanvraag voor een fondsenwerver ingediend. Indien deze aanvraag wordt 

gehonoreerd, wordt met deze tijdelijke professional een nieuw fondsenplan opgesteld en in 

werking gezet. iMMO zal hiervoor ook een vernieuwd communicatieplan opstellen. Voor de 

structurele bekostiging wordt o.a. samenwerking gezocht met de founding partners en wordt 

gevraagd of bedrijven één of meerdere individuele zaken willen financieren.  In samenwerking 

met internationaal forensisch deskundigen en het IRCT wordt bekeken of subsidie kan worden 

aangevraagd ten behoeve van de volgende stap ten aanzien van de digitale littekenatlas en het 

actualiseren van het Istanbul Protocol. 

4.  iMMO heeft in 2015 zijn interne opleiding verder afgerond en op schrift gesteld met 

trainingsmodules en een onderwijstraject. iMMO heeft contact gezocht met het NIFP maar men 

was (nog) niet bereid om een samenwerking aan te gaan. Het werkterrein van de forensisch 

deskundige binnen het vreemdelingenrecht is voor andere partijen nieuw en klein. iMMO verkent 

nu de mogelijkheden op dit terrein met founding partner ARQ en zal in 2016 opnieuw trachten 

aan te haken als bijzondere module bij bestaande opleidingen.  

5.  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 iMMO-

rapportages in de Nederlandse asielprocedure. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van 

prof.mr. Hemme Battjes en dr. Marcelle Reneman en beantwoordt de vraag hoe de IND de 

iMMO-rapportages interpreteert en waardeert, welke factoren daarbij een rol spelen en of de 

interpretatie en waardering in overeenstemming is met het Nederlandse en Europese recht. In 

2016 verschijnt het resultaat.  

6.  iMMO verzorgt:  

- eind januari een internationale bijeenkomst met partners en deskundigen in het kader van het 

EU/AMIF-project; 

- in februari een voordracht over de werkwijze van iMMO en medische problematiek van 

asielzoekers bij de rechtbank Den Bosch; 

- in maart in samenwerking met Rembrant Aarts, psychiater bij Equator, een workshop op het 

Voorjaarscongres van de NvVP (Nederlandse Vereniging van Psychiatrie); 

- in april trainingen voor medewerkers Vluchtelingenwerk; 

- in mei een tweede uitgebreide internationale bijeenkomst van 3 dagen met partners en 

deskundigen in het kader van het EU/AMIF-project.; 

- in juni een masterclass voor hoor- en beslismedewerkers van de IND; 

- in oktober in het kader van het EU/AMIF-project een training over het artikel 18 onderzoek 

aan IND-beslismedewerkers; 

- in december in het kader van het EU/AMIF-project een lezing en postersessie over het artikel 

18 onderzoek tijdens het IRCT-congres in Mexico;  

Daarnaast verzorgt iMMO af en toe lezingen of colleges over de medische problematiek van 

asielzoekers en slachtoffers van marteling. 
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7. In 2016 zal Guido Spring, radioverslaggever, voor RADIO-1 een radiodocumentaire over het werk 

van iMMO maken. Vermoedelijk wordt deze in september 2016 uitgezonden.  

8. In 2016 worden nieuwe rapporteurs geworven en opgeleid. Trainingen zijn voorzien in het voor- 

en najaar. De Studiedag van iMMO vindt in 2016 plaats op 16 april. In het voor- en najaar vinden 

tevens intervisierondes plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Open deuren staan bij iMMO symbool voor de wens dat cliënten 

de moed vinden om met hun verhaal naar buiten te treden.  


