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In dit jaarverslag legt iMMO verantwoording af over de werkzaamheden die het in 2016 heeft verricht 
ter realisatie van de 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 2016 heeft iMMO gewerkt in de rol die het voor alle betrokken partijen – asielzoekenden en hun 
raadslieden, beslissende overheden en magistratuur – wil vervullen: een instantie op wiens oordeel 
als professioneel robuust en onpartijdig kan worden vertrouwd.  
 

iMMO is eind 2016 ongeveer een half decennium operationeel en verkeert inmiddels in een stabiele 
fase waar het gaat om het beroep dat op het instituut wordt gedaan. iMMO ontvangt nu jaarlijks zo’n 
150 onderzoeksaanvragen, waarvan er na triage ongeveer 100 resulteren in een volledig forensisch 
medisch onderzoek. Een staf van circa 55 onbezoldigde vrijwilliger-artsen en -psychologen voert deze 
onderzoeken in samenspraak met een klein bezoldigd bureau van iMMO uit. Daarnaast verschaft 
iMMO per jaar nog een 100-tal enkelvoudige adviezen.  
 

Met de hoofddirectie van de IND heeft iMMO halfjaarlijks een gewaardeerd en constructief bestuurlijk 
overleg. Conform afspraak in dit overleg is door de afdeling Onderzoek & Analyse van de IND in het 
verslagjaar een onderzoek gedaan naar de mate waarin iMMO-onderzoeken een bijdrage leveren aan 
de beslissingen door de IND. Op basis van de bevindingen in dit onderzoek is de inschatting van het 
bestuurlijk overleg dat circa 25 % van de iMMO-onderzoeken van overwegend belang is bij de 
beslissing tot statusverlening en derhalve voor een vergoeding door de IND in aanmerking komt. De 
eigen registratie van iMMO leert overigens dat bijna 60 % van de door iMMO onderzochte personen 
uiteindelijk een status verkrijgt. 
 

Veel inspanning kostten in 2016 de werkzaamheden inzake een prestigieus Europees project, 
bekostigd door het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). Hierin wordt door en onder leiding 
van iMMO een forensisch medisch toetsingskader ten behoeve van de asielprocedure ontwikkeld, te 
gebruiken door de lidstaten van de EU. In dit project werkt iMMO samen met zusterorganisaties in 
Frankrijk en Hongarije en de IND. Meer dan verwacht bleek in dit project de werklast op de schouders 
van het iMMO te rusten. Medio 2017 hoopt iMMO de resultaten te presenteren. 
 

Aan het eind van 2016 is vooral de financiële toekomst en daarmee de existentie van iMMO een bron 
van toenemende zorg. Het jaar 2017 kan zonder problemen worden uitgediend, maar voor de periode 
nadien dreigt een zware ‘existentiële’ beslissing. Veel aandacht zal dus moeten uitgaan naar 
structurele fondsenwerving. 
  
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 belangeloos 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 is iMMO ook de organisaties die door hun financiële ondersteuning het werk van iMMO mogelijk 
maken zeer erkentelijk. 
 

Namens het bestuur, René Peters (voorzitter) 
  

  Voorwoord 
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1. Algemeen 

 
 
In 2016 melden zich in totaal 160 mensen bij iMMO met het verzoek medisch onderzocht te worden. 
Men hoopt met een forensisch medisch onderzoek onderbouwing te geven aan hun claim slachtoffer 
te zijn van foltering of ander extreem geweld. Het jaar staat verder in het teken van een opdracht van 
het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, waar iMMO 
de leiding over heeft. Het doel van dit EU-project is om een format voor een forensisch medisch 
onderzoek binnen de asielprocedure te ontwikkelen. Dit alles gebaseerd op het Istanbul Protocol en in 
het kader van de nieuwe EU-regelgeving, EU Procedurerichtlijn 2013/32/EU. iMMO werkt hierbij 
samen met zusterorganisaties uit Frankrijk en Hongarije en verschillende externe experts.  
 
Tot 2016 is iMMO, voortbouwend op eerder werk van enkele founding partners, de enige instelling 
waar een medisch onderzoek ten behoeve van de asielprocedure volgens het Istanbul Protocol wordt 
uitgevoerd. In 2016 verschijnen de eerste forensisch medische rapportages die door de IND worden 
aangevraagd bij het Nederlands Forensisch Instituut voor Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Deze partijen hebben op verzoek van de IND een eigen 
onderzoeksformat ontwikkeld in het kader van de nieuwe EU-regelgeving. In 2016 hebben 
bijeenkomsten plaatsgevonden waarop over de verschillen en overeenkomsten in aanpak is 
gesproken, zowel intern als met de nieuwe partijen.  
 
Een blijvend punt van zorg en aandacht is de bekostiging van het arbeidsintensieve medische 
onderzoek bij deze slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen. iMMO is blij dat de IND in 
2016 een intern onderzoek heeft uitgevoerd naar het effect van iMMO-rapportages bij de beslissingen 
op asiel. Volgens de IND levert in ongeveer een kwart van de gevallen een iMMO-onderzoek een 
doorslaggevende of substantiële bijdrage aan de nieuwe beslissing op de asielaanvraag. De 
inschatting van het bestuurlijke overleg tussen iMMO en IND is dat de overheid in elk geval van die 
rapportages de kosten dan ook gaat vergoeden.  
 
 
1.1 EU Procedurerichtlijn 2013/32/EU Artikel 18: Het medisch onderzoek 
 
Op 20 juli 2015 is de nieuwe EU Procedurerichtlijn 2013/32/EU in werking getreden. Met deze nieuwe 
regelgeving wordt op Europees niveau de verplichting vastgelegd om te voorzien in medisch 
onderzoek in de asielprocedure, waar dat nodig is voor de herkenning van mogelijke slachtoffers van 
marteling en geweld binnen de asielprocedure. Volgens artikel 18 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. Indien de IND een medisch 
onderzoek niet relevant acht, kan de asielzoeker op eigen kosten en initiatief een medisch onderzoek 
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 meer alert zijn op medische klachten van asielzoekers. Het gemeenschappelijk doel is 
helder: 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? 
Een medisch onderzoek volgens het Istanbul Protocol is een zeer uitgebreid maar ook ingrijpend 
onderzoek; van de onderzoekers maar vooral van de onderzochte wordt veel gevraagd. Het betreft 
zonder uitzondering ingrijpende verhalen met vaak gruwelijke details. Een onderzoek duurt lang en de 
betrokkene wordt soms meerdere keren door verschillende medische disciplines gezien. Men kan dan 
ook niet lichtzinnig over de inzet van een onderzoek denken; het moet doelmatig zijn en ook 
betaalbaar blijven.  
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De IND heeft, voor zover iMMO bekend, in 2016 in ongeveer 15 gevallen opdracht gegeven tot het 
verrichten van een medisch onderzoek. In de meeste gevallen betrof het een tweede onderzoek in 
een zaak waar al een iMMO-onderzoek was verricht. In dezelfde periode heeft iMMO in 96 zaken een 
medisch onderzoek bij een asielzoeker uitgevoerd.  
 
Het lage aantal door de IND geïnitieerde medische onderzoeken strookt in elk geval niet met 
wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt bij deze groep. Op basis daarvan, en dat blijkt ook uit de 
praktijk van iMMO en zusterorganisaties, lukt het een aantal mensen nu eenmaal niet om hun verhaal 
geloofwaardig bij een immigratiedienst over te brengen. Door trauma of grote schaamte geeft men 
verklaringen die verward, vaag of zelfs tegenstrijdig overkomen. Juist voor deze groep potentiële 
slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen, werd een medisch onderzoek als deskundig 
hulpmiddel aan de asielprocedure toegevoegd. Gelukkig kan na 5 jaar iMMO worden gezegd dat het 
een relatief kleine groep betreft. In 2016 waren dat er om precies te zijn 160 tegenover 18.200 eerste 
en 1.700 herhaalde asielaanvragen bij de IND. Maar dat relatief kleine aantal betreft wel 160 mannen, 
vrouwen en jongeren die om een onderzoek vragen omdat het hen in hun ogen eerder niet 
overtuigend lukte om te vertellen dat hun kind, vader of echtgenoot voor hun ogen was vermoord. Of 
het lukte hen niet te vertellen dat ze 3 maanden lang iedere dag werden afgeranseld of dat ze 
maandenlang een paar keer per week door een groep mannen werden vernederd en verkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2016 tekenden twee ontwikkelingen met betrekking tot het medisch onderzoek in de beslispraktijk 
zich steeds duidelijker af.  
 
1. Indien de vreemdeling een iMMO-onderzoek aanvraagt, wacht de IND niet op de aangekondigde 
resultaten ten behoeve van de eerste beoordeling op asiel. De vreemdeling kan de rapportage in de 
beroepsfase inbrengen. Dat is jammer want wat de uitslag voor de asielzoeker ook wordt, het 
meenemen van het resultaat bij de eerste beslissing, kan beroepsprocedures en herhaalde aanvragen 
en dus tijd en geld schelen.  
 
2. Een tweede ontwikkeling betreft de relevantie van medisch steunbewijs. Indien de IND-ambtenaar 
heeft bepaald dat het asielrelaas niet geloofwaardig is, acht de IND de uitkomsten van een medisch 
onderzoek naar steunbewijs ook niet meer relevant. De IND stelt dan namelijk dat de iMMO-artsen en 
-psychologen waarde hechten aan een asielverhaal waarvan de IND de ongeloofwaardigheid reeds 
heeft vastgesteld. Daarmee wordt potentieel medisch steunbewijs op voorhand niet relevant geacht.  
 
 
1.2  Onderzoek naar de rol van iMMO rapportages in asielzaken, 3 november 2016  
 
Naar aanleiding van een overleg tussen de hoofddirecteur van de IND en iMMO in mei 2016, heeft de 
IND-afdeling Onderzoek & Analyse een onderzoek uitgevoerd naar asielzaken waarin iMMO een 
rapport heeft uitgebracht en de beslissing op het asielverzoek werd genomen.  
  

Uit de iMMO-rapportage blijkt dat betrokkene psychische klachten heeft die zich pas na zijn eerste procedure 

hebben geopenbaard. Deze waren al latent aanwezig en daarom kon betrokkene niet consistent, coherent en 

compleet verklaren. Gezien de inhoud van het rapport stelt de rechtbank: ‘…aan ernstige twijfel onderhevig of 

eiser ten tijde van de gehoren in het kader van de eerste asielprocedure vanwege zijn psychische problemen 

in staat kon worden geacht compleet, coherent en consistent te verklaren, wat een ander licht zou kunnen 

werpen op verweerders (:IND) standpunt over de geloofwaardigheid van de verklaringen in de eerste 

asielprocedure’. 

Rechtbank Middelburg Awb 15/15198 31 maart 2016 
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De onderzoeksperiode lag tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016, dus na de start van de nieuwe regels 
volgens de EU Procedurerichtlijn. iMMO is blij met dit onderzoek omdat het inzicht geeft in hoeveel 
zaken het iMMO-rapport (mede) tot de inwilliging van de asielaanvraag heeft geleid of daarbij juist 
geen rol heeft gespeeld. 
De IND-onderzoekers concluderen het volgende. Van de 123 zaken waarbij tussen 1 juli 2015 en 1 juli 
2016 een iMMO-onderzoek werd ingebracht, is van 100 zaken de afloop bekend. De onderzoekers 
stellen vast dat de IND het rapport in alle gevallen heeft meegewogen in de nieuwe beslissing. 
Daarvan wordt in 56 zaken (45,5%) alsnog een vergunning verleend en in 44 zaken (35,8%) de 
aanvraag afgewezen. Vervolgens is gekeken naar de bijdrage van iMMO-rapportages in de beslissing 
op asiel in die 123 procedures. Dan blijkt dat het iMMO-rapport bij 22 zaken (17,9%) een 
doorslaggevende rol heeft gespeeld en bij 21 (17,1%) deels heeft bijgedragen. Dit betekent dus dat 
iMMO volgens de IND in 35% een geheel of gedeeltelijke bijdrage leverde aan een nieuwe beslissing 
op asiel. De hoofddirectie IND concludeerde tijdens het regulier overleg dat er van uitgegaan mag 
worden dat de IND dan toch minimaal in ruim 25% de kosten van een iMMO-onderzoek zou moeten 
bekostigen nu iMMO in die gevallen aantoonbaar aan de nieuwe beslissing had bijgedragen.  
 
 
1.3  Het EU/AMIF-project: 

Common standards for the medical examination in the asylum procedure:  
Art. 18 Directive 2013/32/EU. A genuine contribution to decision-making. 

        
Co-funded by the European Union 

 

iMMO heeft in 2016 en 2017 in opdracht van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken 
van de Europese Commissie de leiding over een project getiteld Common standards for the 
medical examination in the asylum procedure: Art. 18 Directive 2013/32/EU. A genuine 
contribution to decision-making. 
Het doel van dit project is om met forensisch deskundigen en de verschillende immigratiediensten ten 
behoeve van de EU-lidstaten een toetsingskader te ontwikkelen voor het artikel 18 onderzoek in de 
asielprocedure. iMMO werkt samen met de Cordelia Foundation (Hongarije) en Parcours d’Exil 
(Frankrijk) en een aantal 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 (EASO)) en een senior beslismedewerker van de IND.  
Ten behoeve van het toetsingskader worden een format medisch onderzoek en twee 
trainingsmodules ontworpen: één voor medici die rapporteur willen worden en één voor 
beslisambtenaren die rapportages moeten beoordelen en wegen in hun beslissing. Het format met 
bijpassende richtlijnen wordt in betrokken landen als pilot uitgeprobeerd waarbij elk land 25 
onderzoeken uitvoert. iMMO komt met de IND in een convenant een aantal afspraken overeen met 
betrekking tot deelname van de IND en de nieuwe partijen NIFP en NFI aan bijeenkomsten en 
evaluaties. Een dergelijke samenwerking komt in Hongarije en Frankrijk helaas niet van de grond. De 
Franse en Hongaarse immigratiedienst willen beiden formeel geen medewerking aan de pilot 
vastleggen. In beide landen wordt op sommige onderdelen samengewerkt en worden binnen de 
bestaande ruimte 25 onderzoeken uitgevoerd.  
 
In 2016 organiseert iMMO twee meerdaagse internationale bijeenkomsten: begin februari en van 18 
tot en met 20 mei. De eerste bijeenkomst is een werksessie voor de projectdeelnemers en de experts. 
Men stelt de haalbaarheid van de projectdoelen vast gezien de flinke nationale verschillen. Besproken 
wordt ook de belangrijke vraag wanneer een immigratiedienstmedewerker het relevant kan achten om 
een medisch onderzoek aan te vragen.  
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       Stafleden project, forensisch deskundigen Juliet Cohen en Önder Özkalipci, en juriste EASO Riikka Peltonen (1-2 febr.) 

 
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de kerngroep tevens aangevuld met de expertise van  
prof. dr. Duarte Nuno Vieira, forensisch arts van de Universiteit van Coïmbra, Jane Herlihy, klinisch 
psycholoog/onderzoekster en directeur van Centre for Studies of Emotion and Law en Marije 
Giesberts en Ginette Albersen,  senior medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ook 
aanwezig zijn vertegenwoordigers van de Raad voor de Rechtsbijstand, Vluchtelingenwerk en het 
NIFP. Er wordt met name gesproken over de relevantie van een medisch onderzoek in de 
asielprocedure. De derde dag in mei staat helemaal in het teken van de verdere ontwikkeling van een 
digitale fotoatlas ter ondersteuning van artsen bij het herkennen en beschrijven van littekens die 
tijdens de medische onderzoeken bij asielzoekers worden aangetroffen. Op deze dag zijn tevens  
prof. Dr. R. W. Kreis, chirurg en brandwonden specialist, Dr. M. van der Linden, dermatoloog AMC, en 
Dr. J. Oomen, internist/medisch antropoloog en verbonden aan iMMO aanwezig. In het najaar start 
een vast medisch team van iMMO met de gecontroleerde uitvoer van de 25 medische onderzoeken. 
Men doet dat in een hoog tempo en evalueert tussentijds. Op 18 oktober heeft iMMO een eerste 
gesprek met NIFP en NFI over het format en het gebruik van het Istanbul Protocol. In 2017 zal iMMO 
met de IND, NIFP en NFI aan tafel zitten voor een nadere evaluatie indien de betrokken 
asielprocedures helemaal zijn afgerond. Op 29 juni 2017 worden de resultaten van het project tijdens 
een symposium gepresenteerd.  
 

  

   
Bijeenkomst EU/AMIF-project 19 mei (en 20 mei foto rechtsboven) 
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      Bijeenkomst EU/AMIF-project 19 mei 2017 

 
 
1.4 Duurzame bekostiging 
 
1.4.1  Facturen iMMO 
 
Een iMMO-onderzoek is een arbeidsintensief forensisch medisch onderzoek conform de richtlijnen 
van het Istanbul Protocol waarbij meerdere medische disciplines betrokken zijn. Een arts en/of een 
psycholoog voert het onderzoek uit. De bevindingen worden meegelezen en beoordeeld door collega-
rapporteurs in het kader van de collegiale tegenspraak. Elk onderzoek wordt voorbereid en begeleid 
door een juridisch medewerker. In totaal worden aan één onderzoek, los van de organisatie en 
overheadskosten, gemiddeld 45 werkuren besteed. Met ingang van 1 januari verhoogt iMMO het pro-
forma tarief voor een iMMO-onderzoek van € 1950 naar € 3675 excl. BTW. In dit tarief zijn de kosten 
van de bureauorganisatie (professionele tegenspraak, administratie, opleiding en management) 
omgeslagen over het totaal aantal zaken dat iMMO per jaar uitvoert. Honorering van de rapporteurs, 
die het werk vrijwillig en onbezoldigd verrichten, is in deze prijs niet opgenomen. 
 

Ook in 2016 vergoedt de IND geen kosten van een iMMO-onderzoek indien de rapportage gedurende 
de besluitvormingsfase is ingebracht. Men vindt dat deze kosten voor eigen risico en rekening van de 
asielzoeker komen. De kosten worden soms vergoed wanneer de IND een beschikking intrekt omdat 
een iMMO-rapportage daartoe aanleiding gaf of na een proceskostenveroordeling door de rechtbank. 
 

In herhaalde asielaanvragen waarin een iMMO-rapportage wordt ingediend, worden de aanvragen om 
kostenvergoeding nog steeds standaard afgewezen door de IND. Het argument blijft dat er in de 
eerdere procedure geen sprake was van een ‘onrechtmatig besluit’.  
 

Dit komt echter niet overeen met de toezeggingen van de staatssecretaris tijdens de behandeling van 
het wetsvoorstel met betrekking tot de herziene Procedurerichtlijn 2013/32/EU in de Eerste Kamer.  
Hij stelde 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 niet standaard vergoed, tenzij het zou gaan 
om een schrijnende, bijzondere, individuele zaak. Hoewel het door advocaten wordt aangevraagd, 
heeft de IND in 2016 in geen enkele herhaalde asielaanvraag de kosten vergoed.  
 

Resultaat: in 2016 zijn in totaal 121 facturen uitgeschreven. Daarvan betaalde de IND in 2016 slechts 
5 facturen waarvan twee na een veroordeling door de Rechtbank in de proceskosten. Dit is een 
opmerkelijk resultaat in aanmerking genomen dat gedurende heel 2016 de nieuwe wetgeving omtrent 
een medisch onderzoek van kracht was, de genoemde uitspraken van de staatssecretaris én de 
uitslag van het intern IND-onderzoek. De IND-onderzoekers constateerden immers dat in 35% van de 
onderzochte zaken de beslissing geheel of voor een groot deel te danken was aan de inhoud van het 
iMMO-onderzoek. iMMO zal deze discrepantie tijdens het komend overleg bij de IND-directie 
aanhangig maken.  
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1.4.2 Fondsen  
 
In 2016 gaat Adessium Foundation opnieuw een 3-jarig partnerschap met iMMO aan. Van een 
anoniem particulier fonds ontvangt iMMO halverwege 2016 een bedrag om tijdelijk een fondsenwerver 
te kunnen inhuren. De Konferentie Nederlandse Religieuzen steunt iMMO wederom met een bijdrage. 
Eind 2016 besluit VluchtelingenWerk Nederland om iMMO gedurende drie jaar een bijdrage te geven. 
Het United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT) steunt iMMO in 2016 maar helaas 
werd de vervolgaanvraag voor 2017 afgewezen. Men geeft als algemene reden op dat men veel 
minder gelden te besteden heeft en voorrang geeft aan projecten buiten Europa. In 2016 en tot 
halverwege 2017 ontvangt iMMO ook tijdelijk extra geld van het Asylum, Migration and Integration 
Fund (AMIF) van de Europese Unie ten behoeve van het project ‘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)’. iMMO is namens alle medewerkers en het 
bestuur, de founding partners en fondsen zeer dankbaar voor het langdurig vertrouwen.  
 
1.4.3  Particuliere donateurs 
 

In 2016 doneren 24 particuliere donateurs in totaal een bedrag van € 3.016.  
 
 
1.5  Kwaliteitsmanagement 
 
Onderzoeken, rapportages en het bedrijfsproces kunnen altijd worden verbeterd.  
Wekelijks wordt in het staf- en dossieroverleg over de besluitvorming van de IND en rechtbanken 
binnen de asielprocedure gesproken. In de loop van 2016 verschijnen de eerste medisch rapporten in 
opdracht van de IND bij iMMO. Het zijn rapporten die als tweede medisch onderzoek in een bij iMMO 
reeds bekende zaak zijn opgesteld door het NIFP/NFI. De wijze van onderzoek en rapportage van het 
NIFP/NFI geeft aanleiding tot intern overleg omtrent de overeenkomsten en verschillen. Soms heeft 
dat geleid tot aanpassingen in het format, richtlijn en checklists van iMMO. 
 
In 2016 zijn 10 factsheets ontwikkeld die de rapporteurs kunnen helpen bij medisch onderzoek naar 
de meest voorkomende vormen van marteling. Tijdens de studiedag op 16 april wordt de digitale 
littekenatlas gepresenteerd. Deze wordt nu intern ingezet en helpt bij de beschrijving van littekens als 
gevolg van marteling.  
 
De staf heeft in 2016 het werkproces helemaal doorgenomen en vervolgens een factsheet voor een 
sneller werkproces bij de inname en het meeleesproces opgesteld. Zo is er nu voor deze 
werkonderdelen een stappenplan waaraan staf, rapporteurs en andere vrijwilligers houvast hebben of 
gehouden kunnen worden.  
 
 
1.6  Studiedag 
 
Een studiedag maakt onderdeel uit van de (bij)scholing van rapporteurs en vindt om de negen 
maanden plaats; in 2016 was dat op 16 april.  
Na de introductie van de directeur over de stand van zaken van diverse onderdelen van de organisatie 
volgen twee workshops. Eén waarin Evert Bloemen, arts bij iMMO, de vorderingen van de digitale 
littekenatlas presenteerde. Studenten hebben in de afgelopen maanden veel foto’s met een korte 
beschrijving uit dossiers geselecteerd ten behoeve van deze atlas. Vervolgens werd aan de hand van 
casuïstiek de littekenbeoordeling ter hand genomen.  
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In de tweede workshop is door Mathijs Hoogstad en Marieke van den Heuvel, respectievelijk GZ- en 
klinisch psycholoog, het begrip psychologische marteling en de toepassing ervan in iMMO-
rapportages met de groep besproken. 
’s Middags was drs. Kaveh Bouteh, trainer en adviseur bij Pharos, te gast. Hij presenteerde het thema 
‘Communicatie en cultuur’ met veel voorbeelden uit de praktijk en adviezen aan de rapporteurs over 
sensitief en effectief communiceren. 
 

     
Workshops onder leiding van (v.l.n.r.) Evert Bloemen, Marieke van den Heuvel, Mathijs Hoogstad en Kaveh Bouteh 

 
 
1.7  Personeelswisselingen en uitbreiding formatie 
 
Evert Bloemen, arts en staflid, neemt per 1 juli afscheid van iMMO. Hij wil zijn werkzaamheden 
enigszins beperken. Evert is vanaf de start zeer betrokken geweest bij de ontwikkeling van iMMO tot 
een volwaardig instituut. Hij wordt bij iMMO opgevolgd door Maartje Goudswaard. Door het EU/AMIF-
project krijgt iMMO tijdelijk uitbreiding van uren die worden ingevuld door Mathijs Hoogstad, GZ-
psycholoog en Lenneke Heeffer, arts.  
 
 
 

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 gepubliceerd.  
Informatie over de procedure van aanvragen van een onderzoek tot en met de rapportage staat op de 
website van iMMO: http://www.stichtingimmo.nl/onderzoek-en-advies-2/ 
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2.1  Aantallen en resultaten in 2016 
 
In 2016 ontvangt iMMO 160 aanvragen voor een medisch onderzoek. Dat is een lichte stijging ten 
opzichte van 2015 (zie Tabel 1). Het percentage afgewezen zaken blijft dalen in vergelijking met 
eerdere jaren. Waarschijnlijk omdat advocaten steeds beter weten welke aanvragen bij iMMO wel of 
juist niet worden geaccepteerd.  
 
Tabel 1. Aanvragen iMMO-onderzoek per jaar 
Van de 160 aanvragen werden er in 2016, 108 inhoudelijk beoordeeld. Daarvan werden 11 aanvragen 
(=10%) afgewezen. In 2016 zijn 29 aanvragen uit 2016 afgesloten met een rapportage en één met 
een schriftelijk advies.  
 

 
 
Tabel 2. Afgesloten iMMO-onderzoek per jaar  
In 2016 heeft iMMO in totaal 96 onderzoeken met een rapportage afgerond; ondanks het feit dat er in 
2016 steeds meer dubbelonderzoeken plaatsvonden is dat aantal vrijwel gelijk gebleven. Een dubbel 
onderzoek betekent dat de persoon in kwestie zowel door een psycholoog als door een arts wordt 
onderzocht.  
 

 
 
 
  

Stand per datum (31 december 2016)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

Aanvragen 210 203 150 142 160 865

Afgesloten met onderzoek en rapportage 109 125 100 90 29 453

Afgewezen 48 42 28 22 11 151

Afgesloten met advies 11 6 3 3 1 24

Afgesloten geen doorgang toegezegd onderzoek 11 11 3 11 5 41

Toegewezen beoordeeld maar nog in onderzoek 0 2 1 6 62 71

Nog te beoordelen: stukken aanwezig 0 0 0 0 28 28

Nog te beoordelen: wachten op stukken 0 0 1 2 19 22

Ingetrokken voor beoordeling 31 17 14 8 5 75

Controle 210 203 150 142 160 0 865

Percentage afwijzing beoordeelde aanvragen 27% 23% 21% 17% 10% 20%

Specificatie rubriek 'Afgesloten met onderzoek en rapportage' uit bovenstaande tabel

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

Afgesloten met onderzoek en rapportage 109 125 100 90 29 0 453

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 2 6 59 29 96

waarvan afgesloten in 2017 0

waarvan afgesloten in 2018 0

waarvan afgesloten in 2019 0

waarvan afgesloten in 2020 0

Controle 109 125 100 90 29 0 453

Afgesloten (alle redenen) 210 201 148 134 51 0 744

Nog openstaand 0 2 2 8 109 0 121
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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 iets minder dan 40% van de zaken betreft het (de voorbereiding van) een 
herhaalde asielprocedure (HASA). 
 

 
 
Tabel 4 Vervolg procedure na iMMO-onderzoek 2012-2016  
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 toewijzing van het 
asielverzoek 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 453 uitgebrachte rapportages tussen 2012 en 2016 is eind 2016 het volgende bekend 
(zie tabel 4). In 299 (66%) van de in totaal 453 uitgebrachte iMMO-rapportages is de juridische afloop 
bekend: in 240 van die zaken werd alsnog een vergunning verleend en in 59 zaken werd het 
asielverzoek tot in hoger beroep afgewezen. In 34 dossiers moet de IND nog een beslissing nemen en 
31 dossiers liggen nog bij de rechtbank. In 19 dossiers loopt een hoger beroep. In 38 dossiers moet 
de iMMO-rapportage nog worden ingebracht bij een in te dienen herhaalde aanvraag. Negen dossiers 
liggen nog bij het Europese Hof. Van 8 dossiers is nog onbekend wat het effect was van het iMMO-
onderzoek. In 15 zaken is betrokkene teruggekeerd naar land van herkomst of met onbekende 
bestemming (MOB) vertrokken.  
 

 
 
  

Stand procedure ten tijde van aanvraag iMMO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

AA* 34 30 31 22 37 154

VA** 83 79 48 47 60 317

HASA loopt al 15 14 11 14 10 64

HASA in voorbereiding 53 72 51 50 49 275

Detentie 5 4 1 1 2 13

regulier 0 0 5 7 1 13

verlenging bepaalde tijd naar onbepaalde tijd 2 3 2 1 1 9

onbekend 18 1 1 0 0 20

Controle 210 203 150 142 160 0 865

Vervolg procedure na iMMO-onderzoek

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

Totaal aantal rapportages 109 125 100 90 29 453

vergunning 80 74 60 22 4 240

procedure bij IND 1 2 9 15 7 34

Rechtbank 1 4 5 15 6 31

Raad van State 1 6 5 6 1 19

Europese Hof 1 4 3 1 0 9

hasa nog indienen 0 8 5 17 8 38

uitgeprocedeerd 19 20 11 9 0 59

MOB 6 7 1 1 0 15

onbekend 0 0 1 4 3 8

Controle 109 125 100 90 29 0 453
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Tabel 5 Adviezen  
iMMO wordt gedurende het jaar benaderd voor uiteenlopende adviezen. In 2016 neemt het aantal 
zaken waarin men zich afvraagt of het zinvol is om een aanvraag voor een medisch onderzoek in te 
dienen wat af: van 91 in 2015 naar 81 in 2016. Ook het aantal andere adviezen neemt iets af. 
 

 
 
 
2.2  Andere gegevens aan de hand van de iMMO-onderzoeken in 2016 
 
Land van herkomst van de betrokkenen in 2016 
Landen met < 4 aanvragen/onderzoeken zijn in de grafiek buiten beschouwing gelaten en dat betreft 
24 landen, 40 aanvragen en 46 rapportages. In vergelijking met 2015 zijn er meer landen met een 
klein aantal aanvragen (< 4) en daalt het aantal aanvragen uit Ethiopië, Sri Lanka en Guinee. Het 
aantal aanvragen uit Afghanistan stijgt. Ook zijn er in 2016 meer aanvragen uit Irak en Armenië. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adviezen

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL

Totaal aantal adviezen 98 104 102 137 121 562

Stel-uw-vraag leidend tot aanvraag 25 23 48 60 71 227

Stel-uw-vraag leidend tot afwijzing 7 21 14 31 10 83

Totaal aantal stel-uw-vraag 32 44 62 91 81 310

Andere adviezen divers 56 56 28 38 33 211

Andere adviezen afwijzing art. 64/BMA 6 3 7 8 4 28

Andere adviezen afwijzing Dublin 3 0 4 0 3 10

Andere adviezen afwijzing taalanalyse 1 1 1 0 0 3

Totaal aantal andere adviezen 66 60 40 46 40 252

Percentage leidend tot aanvraag 26% 22% 47% 44% 59% 40%

Verdeling mannen en vrouwen 
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Hoofdcategorieën marteling in 2016 
Het type marteling is gemeten  
per rapportage (totaal 61). Andere  
vormen van marteling zijn in deze  
grafiek niet meegenomen.  
Seksueel geweld komt in meer dan de  
helft van het aantal rapportages voor.  
 
 
 
 

3.  Organisatie 
 
 
3.1  Doel en missie  
 
iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten en kent twee hoofdactiviteiten: het 
uitvoeren van forensisch medisch onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane 
behandeling, in het bijzonder in het kader van de asielprocedure en expertiseoverdracht daarover.  
iMMO voert sinds 2012 forensisch medisch onderzoek uit bij vermoede slachtoffers van marteling en 
inhumane behandeling. Van foltering en andere gewelddadigheden kunnen mensen die asiel 
aanvragen geen papieren bewijzen overleggen, er zijn zelden verklaringen van derden of 
(foto)materiaal aanwezig. Mensen die om asiel verzoeken, hebben om verschillende redenen vaak 
grote moeite om meteen bij aankomst in Nederland bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
over hun geweldservaringen te vertellen. Als gevolg van medische en psychische problematiek 
kunnen er beperkingen zijn ten aanzien van het geheugen en de concentratie. Daarnaast spelen 
angst, schaamte en wantrouwen (voor een overheidsinstelling) een grote rol. Het komt dan ook 
regelmatig voor dat men alles probeert te verzwijgen, te verdringen of hele delen van herinneringen 
kwijt is. Slachtoffers van foltering behoren daarom tot een bijzonder kwetsbare groep mensen met 
vaak ernstige littekens op het lichaam en de ziel. Deze groep vergt een specifieke benadering waar 
het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) veel kennis en ervaring mee heeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met betrokkene is besproken waarom zij het seksuele geweld niet meteen bij aankomst in Nederland bij de 

artsen of tijdens de gehoren van de IND heeft genoemd. Betrokkene geeft aan dat zij zich hier heel erg voor 

schaamde. In haar cultuur is verkrachting de schuld van de vrouw. Betrokkene ging er vanuit dat zij door het 

seksuele geweld een slechte vrouw zou zijn. Bovendien was er bij de gehoren altijd een mannelijke tolk 

aanwezig en waren de hulpverleners eveneens overwegend mannelijk.  

Betrokkene was ook angstig dat als zij het zou vertellen iedereen in het AZC het te weten zou komen. 

Betrokkene was bang dat als andere mannen hier achter zouden komen deze mannen haar kamer zouden 

binnenkomen en hetzelfde zouden doen. Betrokkene geeft aan dat het een tijd duurde voordat zij zich veilig 

voelde in Nederland. 
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3.2  Organisatiestructuur  
 
iMMO is op 14 juli 2011 opgericht door de founding partners Amnesty International NL, Arq 
Psychotrauma Expert Groep, ASKV Steunpunt Vluchtelingen, Johannes Wier Stichting, sMAK, Pharos 
en VluchtelingenWerk Nederland en is 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 
en heeft de ANBI-status.  
iMMO deelt als zelfstandige organisatie de huisvesting met alle organisaties 
die deel uitmaken van Stichting Arq Psychotrauma Expert Groep (Arq).  
 

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 2016 vier keer bijeen. 
 
3.2.2  Samenstelling Adviesraad  
 
In 2016 hebben de volgende personen zitting in de Adviesraad: mr. drs. Piet van Geel - voorzitter  
(plaatsvervangend lid College voor de Rechten van de Mensen ), drs. Jeanine Brummel 
(programmamanager Pharos), mr. Tim Noordhof (manager expertise VluchtelingenWerk Nederland), 
drs. Wilco de Jonge (manager mensenrechtenbeleid Amnesty International), drs. Petra Pannekoek 
(projectleider Equator Foundation), prof. dr. Henriëtte Roscam Abbing (emeritus hoogleraar 
gezondheidsrecht), drs. Jan Schaart (Raad van Bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep),  
Petra Schultz (campaigner bij ASKV/Steunpunt Vluchtelingen), drs. Han Schumacher (arts en 
medisch adviseur sMAK) en mr. Theo Wijngaard (advocaat). 
In april 2016 neemt Jasper Kuipers (adjunct directeur Vluchtelingenwerk) afscheid van de Adviesraad.  
 

De Adviesraad komt in 2016 twee keer bijeen. 
 
3.2.3  Bureau 
 
Staf en medewerkers 
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). Evert Bloemen treedt per 1 juli uit 
dienst. Zijn functie wordt overgenomen door Maartje Goudswaard, die per 1 juni 2016 is aangesteld  
(0,44 fte). Het bureau wordt in 2016 verder bezet door Meeuw Kollen, juridisch medewerker, en Joke 
te Vaanholt, managementassistent (ieder 0,89 fte).  
 
Uitbreiding fte’s in kader EU/AMIF-project 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 
Vanwege een EU-project is uitbreiding gedurende deze periode gerealiseerd met de aanstelling van  
Lenneke Heeffer, arts (0,22 fte) en Mathijs Hoogstad, GZ-psycholoog (0,44 fte).  
 
Per 31 december 2016 bedraagt het aantal fte’s daarmee tijdelijk 4,11 (bij een 36-urige werkweek).  
  

 



 
 
 

instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek 17 

Vrijwilligers 
Bij de beoordeling van aanvragen en het begeleiden van rapportages wordt de staf wekelijks 
ondersteund door Adriaan Hennipman (chirurg n.p.) en Marieke van den Heuvel (klinisch psycholoog). 
Hieke Barends, arts, neemt sinds november 2016 deel aan het beoordelen van nieuwe dossiers. Han 
Schumacher, arts, begeleidt rapporteurs bij het schrijven van rapportages.  
 
Jet Steen en Louise Zwart ondersteunen het bureau in de administratie.  
 
Anke Mennen en Diana Charaghvandi (beiden arts in opleiding) helpen in 2016 bij de ontwikkeling van 
de littekenatlas en het opstellen van factsheets ten behoeve van rapporteurs. Iris Bosscher en Leonie 
Waldeck werken sinds november 2016 aan de samenstelling van een literatuurlijst psychologie.  
 
De huisstijl van iMMO wordt onbezoldigd gemonitord door Karin Janssen (Karin Janssen Design).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4  Groep ex-cliënten 
 
iMMO heeft contact met een paar ex-cliënten die geconsulteerd kunnen worden over de iMMO-
werkwijze of die aan externe partijen het ondergaan van een iMMO-onderzoek kunnen vertellen. Eén  
van hen heeft in 2016 een belangrijke rol in de radiodocumentaire ‘De littekenatlas’ die op 25 
september werd uitgezonden. 
 
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 profiel 
dat is vastgelegd in het Reglement voor rapporteurs (zie website). Het bevat (zorgvuldigheids)regels 
over de inzet en het handelen van rapporteurs. Alle 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 en geweld. De iMMO-rapporteurs staan 
geregistreerd in het zogenaamde iMMO-Tableau van Rapporteurs.  
Rapporteurs werken interdisciplinair samen indien de multiple medische problematiek van de te 
onderzoeken asielzoeker dat vereist. Bij ieder rapport is sprake van supervisie en ‘collegiale 
tegenspraak’. 

 

 
Evert Bloemen bij zijn afscheid van iMMO 

Evert Bloemen neemt per 1 juli afscheid als stafarts bij 

iMMO. Hij is vanaf de start zeer betrokken geweest bij 

de ontwikkeling van iMMO tot een volwaardig 

instituut. Binnen zijn kleine aanstelling heeft hij zijn 

grote ervaring met de gezondheidsproblematiek van 

de doelgroep maximaal ingezet voor het mee helpen 

ontwikkelen van de werkwijze van iMMO. Naast het 

leveren van professionele tegenspraak bij collegae 

was hij productief in het verzorgen van protocollen, 

artikelen, lezingen en trainingen. In het afgelopen jaar 

heeft hij ook een flinke bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van een digitale littekenatlas. 
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In 2016 zijn 14 nieuwe rapporteurs opgeleid, 11 rapporteurs hebben om verschillende redenen 
afscheid van iMMO moeten nemen. Eind 2016 was het totaal aantal rapporteurs 54.  

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. 

Rapporteurs die in 2016 onderzoek hebben verricht:  
Natasha Appelman-Dijkstra;  Claire Aris;  Guus van de Beek;  Elise Beket;  Jacqueline Berends- 
van Spanje; Carin Beijer;  Jop van den Berg;  Mieke Beuse;  Evert Bloemen;  Audrey Buerman; 
Ramona Charaghvandi;  Pamela Clifford;  Fabian Colle;  Fred Dreijerink;  Karin Duhne-Prinsen; 
Fieke Felix;  Maartje Goudswaard;  Agnes de Greef;  Mia Groenenberg;  Lenneke Heeffer; 
Feia Hemke;  Adriaan Hennipman;  Marieke van den Heuvel;  Will de Jong;  Liduine Knubben;  
Andries Koopmans;  Elsbeth Kors;  Marieke Lagro;  Sara Langelaar;  Jan Willem Langendijk;  
Annechien Limburg-Okken;  Marijke Lutjenhuis;  Esmeralda Masset;  Marieke Meulenbeld;   
Birgit Meuwese;  Anna Milius;  Gert-Jan Montagne;  Janus Oomen;  Frouke Procee;  Liesbeth 
Renckens;  Jankees de Ridder;  Herman van Roijen;  Kiry Schene;  Patricia Sluis;  Harold Smits; 
Paul Smits;  Sicco Steenhuisen;  Bernardien Thunnissen;  Desiree Tijdink;  Lydia van der Veen;  
Marga Vintges;  Anna de Voogt;  Anneke van der Werff-Verbraak;  Esther Wermers;  Helen Winkel;  
Geertje van Zanten.  
 
3.2.6  Opleiding en begeleiding 
 

- Nieuwe rapporteurs volgen een basistraining van één dag waarna drie onderzoeken onder 
intensieve begeleiding volgen. Na evaluatie wordt besloten of men al dan niet start als onderzoeker 
bij iMMO. In 2016 verzorgt iMMO op 8 januari en op 3 oktober een basistraining.  

- Twee keer per jaar, in het voor- en in het najaar, vinden intervisieavonden plaats. 
Deskundigheidsbevordering staat centraal.  

- Iedere negen maanden organiseert iMMO een studiedag voor rapporteurs. In 2016 was dat op 
zaterdag 16 april.  

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

      
                          Intervisiebijeenkomst  

3.2.7  Publicaties en communicatie 
 

• Jurisprudentie iMMO-rapportages 2013-2016  
iMMO, maart 2016, Meeuw Kollen, juridisch medewerker iMMO 
In dit document wordt een overzicht gegeven van rechtszaken uit de afgelopen drie jaar waarin 
iMMO-rapportages een aanzienlijke rol spelen. Er worden relevante uitspraken van de Raad van 
State (Afdeling Bestuursrechtspraak) en rechtbanken toegelicht aan de hand van weerkerende 
thema’s zoals de relatie tussen de medische rapportage en een integrale weging, de beoordeling 
van de geloofwaardigheid en het belang van medische beperkingen.  
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• De littekenatlas 
NPO Radio 1, 25 september, 21.00 – 21.45 uur, Guido Spring 
Een 45 minuten durende documentaire over het werk van iMMO waarin rapporteurs, een cliënt, de 
IND en iMMO-stafleden aan het woord komen. Deze documentaire volgt onder andere Evert 
Bloemen (stafarts iMMO) en de heer Sambo die bij iMMO onderzocht werd.  

• iMMO: medisch onderzoek voor gefolterde asielzoekers 
Zinweb, november 2016 
Video over de rol die iMMO in de asielprocedure kan spelen voor asielzoekers die te maken 
hebben gehad met folteringen, inhumane behandeling of seksueel misbruik.  

• Medische waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken 
Asiel & Migrantenrecht dec. 2016 nr. 10, pg. 460 - 473, A.M. Reneman, J. de Lange en  
J. Smeekes  
In dit artikel onderzoeken Marcelle Reneman, Janneke de Lange en Julia Smeekes op basis van 
dossiers, jurisprudentie en interviews met iMMO-rapporteurs en IND-ambtenaren hoe de IND 
forensisch medische rapportages van iMMO waardeert en interpreteert. De IND en iMMO zijn het 
niet altijd eens over de vaststelling van mogelijke causaliteit tussen littekens en fysieke of 
psychische problemen en de gebeurtenissen in het land van herkomst. Over de vraag waar de 
grens ligt tussen geloofwaardigheidsbeoordeling en medische waarheidsvinding bestaat discussie.  
 

Nieuwsbrief 
De iMMO-Nieuwsbrief verschijnt digitaal in 2016 op 8 april, 26 juni, 23 september en 9 december en is 
gratis te ontvangen. Eind december 2016 zijn 566 mensen abonnee.  
 

 
 

Overzicht aantal abonnees van februari 2012 t/m december 2016 

 
Website 
In 2016 kent de website 6.932 gebruikers (1404 meer dan in 2015) waarvan 66 % nieuwe bezoekers. 
 
 
 

4. Lezingen, trainingen en samenwerking  
 
 
4.1  Lezingen en trainingen 
 
• Universiteit van Amsterdam 

Jaarlijks verzorgen Janus Oomen, internist/medisch antropoloog en rapporteur iMMO, en 
Annemieke Keunen, directeur iMMO, in januari colleges over forensisch medisch onderzoek bij 
slachtoffers van marteling en geweld tijdens de Winterschool Mensenrechten en Medische 
Antropologie.  

• Rechtbank Den Bosch 
Op 18 februari verzorgt iMMO een interactieve bijeenkomst voor de Rechtbank Den Bosch. Er 
wordt uitvoerig ingegaan op de medische problematiek van de asielzoekers die iMMO onderzoekt 
en hoe de IND en de rechtbank in het algemeen reageren op de iMMO-onderzoeksrapportages. 
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• Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NvVP) 
Evert Bloemen en Rembrant Aarts, psychiater bij Equator, verzorgen een workshop op 31 maart op 
het Voorjaarscongres van de NvVP in Maastricht. De workshop is getiteld ‘Relevantie van 
psychiatrische problematiek bij asielzoekers binnen de asielrechtelijke context’. 

• VluchtelingenWerk Nederland 
- Op 5 april en 19 december verzorgt Elsbeth Kors, klinisch psycholoog, namens iMMO een 

training voor vrijwilligers die werkzaam zijn in de opvang van asielzoekers bij VluchtelingenWerk 
Nederland. In de trainingen wordt aandacht besteed aan het belang van het goed signaleren en 
optekenen van klachten. 

- Op 21 september geeft Elsbeth Kors voor de teamleiders Centrale Opvang Eerste Lijn uit de 
verschillende regio's een presentatie over het belang van het signaleren van medische 
problematiek bij asielzoekers.  

• Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
Op 13 juni verzorgen Elsbeth Kors en Evert Bloemen, arts, een masterclass voor een groep 
medewerkers van de IND. Aan de hand van casuïstiek worden knelpunten gedeeld.  

• International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 
Tijdens het IRCT International Scientific Symposium in Mexico-Stad, Delivering on the Promise of 
the Right to Rehabilitation (5 – 7 december 2016) geeft Elsbeth Kors in het kader van het 
EU/AMIF-project op 5 december een lezing over de ontwikkeling van een format voor een 
forensisch medisch onderzoek in de asielprocedure t.b.v. alle EU-lidstaten.  

 
 
4.2  Public relations 
 
o Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)  

Op 24 mei vindt op directieniveau een voortgangsgesprek plaats tussen iMMO en de IND. 
Besproken zijn de voortgang van het EU/AMIF-project en een onderzoek dat de IND in 2016 zal 
uitvoeren naar de betekenis van iMMO-rapportages in beslissingen op asiel tussen juli 2015 en  
juli 2016.  

o Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen  
Op 14 juni vindt een vervolggesprek plaats tussen de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 
Annemieke Keunen. iMMO doet regelmatig onderzoek waarin mensenhandel een rol speelt. 
Gesproken is over het gebruik van medisch onderzoek in het kader van vaststelling 
slachtofferschap mensenhandel.  

o Schadefonds Geweldsmisdrijven 
Op 8 augustus voert Annemieke Keunen een verkennend gesprek met mevrouw De Groot, 
directeur van het Schadefonds over medisch onderzoek als onderdeel van de vaststelling 
slachtofferschap Mensenhandel.  

o CKM-Fier 
Op 16 augustus voeren Elsbeth Kors en Annemieke Keunen een gesprek met Frank Noteboom, 
hoofd CKM en Sabine Leermakers, beleidsmedewerker van het Centrum Kinderhandel 
Mensenhandel Fier. Partijen bespreken samenwerking voor een onderzoek naar mensenhandel 
aan de hand van iMMO-dossiers.  

o Dignity en de International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 
Op 22 augustus heeft Annemieke Keunen in Kopenhagen besprekingen met de directeur van de 
medische dienst van Dignity, het Deense instituut tegen marteling, en met verschillende mensen 
van de IRCT. Er worden afspraken gemaakt samen te werken bij een subsidieaanvraag met 
verschillende EU-partijen waarbij mogelijkheden forensisch medisch onderzoek centraal staan. In 
dat kader heeft Annemieke Keunen ook verschillende keren overleg gepleegd met de VN Special 
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment,  
prof. mr. Juan E. Méndez.  
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o VluchtelingenWerk Nederland 
 In 2016 vinden verschillende voortgangsgesprekken met VluchtelingenWerk plaats, zowel op 

uitvoerend als op directieniveau. Afspraken over uitwisseling van kennis en informatie worden 
vernieuwd en iMMO zal meer trainingen geven over psychische problematiek en het gebruik van 
de signaleringslijst voor medewerkers VWN.  

o NVO en NIP 
(Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen en Nederlands Instituut voor 
Psycholgen)  
Annemieke heeft op 11 oktober een kennismakingsgesprek met onder meer Marlies Post, 
directrice NVO, en Matt Schillings, beleidsmedewerker NIP. Onderwerp van gesprek is de inzet 
van rapporteurs bij deskundigenadviezen over kinderen en adolescenten. iMMO verstrekt 
informatie over protocollen en werkwijze.  

o NIFP/NFI 
(Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie/Nederlands Forensisch 
Instituut) 
Tijdens drie bijeenkomsten vindt overleg plaats tussen iMMO en NIFP/NFI met betrekking tot de 
ontwikkeling van medisch onderzoek conform artikel 18 Pri 2013/32/EU in het kader van het 
EU/AMIF-project.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.  Ontwikkelingen 2017 
 
 
1.  Forensisch medisch onderzoek in de asielprocedure  

- iMMO verwerkt minimaal 150 aanvragen en voert 100 onderzoeken uit.  
- iMMO presenteert op 29 juni 2017 met een internationale bijeenkomst de resultaten van een 

format voor het forensisch medisch onderzoek artikel 18 inclusief Engelstalige handleidingen 
voor medici en juristen.  

2.  Kwaliteitsmanagement 
 Inhoudelijk 

- Factsheets. Voortgang ontwikkeling factsheets over typen marteling. 
- Littekenatlas. Voortgang casuïstiekbespreking voor de digitale littekenatlas.  
- Streven om bestaande Engelstalige teksten met betrekking tot dit type FMO voor de 

Nederlandse context te actualiseren en publiceren in een Nederlandstalige publicatie. 
- CKM/Fier voert van mei t/m juli een onderzoek uit aan de hand van forensisch medisch 

onderzoek iMMO bij slachtoffers van mensenhandel. 
- Met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, het CKM, Fier en het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven deelnemen aan een expertmeeting betreffende het gebruik van forensisch 
medisch onderzoek bij het vaststellen van slachtofferschap van mensenhandel. CKM entameert 
en financiert dat. 

Bacha Bazi (minderjarige dansjongens in Afghanistan)  

Betrokkene is Hazara en werd door een commandant ontvoerd. Hij werd gevangen gehouden en moest 

leren dansen. Op dansfeesten kreeg hij een jurk aan en belletjes om zijn voeten, dan moest hij dansen voor 

de mannen. Betrokkene is heel emotioneel wanneer hij vertelt dat hij seksueel misbruikt werd door ‘zijn 

eigenaar’. Het seksuele geweld ging gepaard met veel fysiek geweld. Na enkele maanden wist hij te 

ontsnappen. 
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- Met Kinderpostzegels (subsidieaanvraag in gang gezet), Defence for Children, NIDOS, RUG 
Expertise Centrum, NVO en NIP een expertmeeting houden om knelpunten forensisch 
onderzoek bij kinderen en adolescenten te onderzoeken.  

- iMMO entameert in het najaar een aantal kleinere onderzoeken en publicaties over veel 
voorkomende knelpunten uit de praktijk van het forensisch medisch onderzoek.  

- Studiedagen voor rapporteurs iMMO in 2017 vinden plaats op 4 februari en 25 november.  
- En in het voor- en najaar intervisies, en trainingen voor nieuwe rapporteurs.  
Bedrijfsmatig 
- Najaar: interne evaluatie met alle actoren of productieproces kan worden versneld. 
- Najaar 2017: met externe deskundige (financiering is gerealiseerd) evaluatie van communicatie, 

strategie en bedrijfsplanning voor de langere termijn.  
3.  Bekostiging van de organisatie 

- Invulling geven aan uitkomst intern onderzoek van de IND waaruit aantoonbaar bleek dat bij 
minimaal 25% van de zaken het iMMO-rapport van doorslaggevende betekenis was bij een 
nieuwe beslissing op asiel.  

- April - juni: met een tijdelijke fondswerver (financiering extern) inzetten op een meer duurzame 
bekostiging door een grotere groep kleine en middelgrote fondsen en advocatuur voor langere 
tijd aan iMMO te binden.  

- September: aanvraag bij de Nationale Postcode Loterij met International Rehabilitation Council 
for Torture Victims en founding partner iMMO. 

4. Pers en Publiciteit 
- iMMO brengt ieder kwartaal een digitale Nieuwsbrief uit. 
- 12 februari 2017: NPO Radio 1-programma Reporter. Betreft Afghaanse minderjarige 

slachtoffers van seksueel misbruik. Bijdrage Elsbeth Kors iMMO. 
- Wordt vervolgd (aprilnummer Amnesty International) een interview van Guido Spring met 

Elsbeth Kors over medisch onderzoek bij asielzoekers getiteld ‘Herbelevingen van martelingen 
kun je niet faken’. 

- Rond de internationale AMIF/EU-bijeenkomst 29 juni wordt publiciteit gezocht bij landelijke pers 
en radio 1. 

- Een Engelstalig artikel over het AMIF project aanbieden aan een internationaal (forensisch) 
tijdschrift.  

5.  iMMO verzorgt verder 
- in januari colleges op de Winterschool Global Public Health and Human Rights van de UvA; 
- casuïstiekbesprekingen met de IND in voor- en najaar;  
- in maart een lezing over iMMO bij Movies that Matter; 
- in april een presentatie op het UMC aan derde- en vierdejaarsstudenten Global Public Health;  
- in voor- en najaar verschillende trainingen voor medewerkers VluchtelingenWerk. 

6. Interne verhuizing  
 iMMO verhuist eind januari naar een andere vleugel binnen ARQ. Het bezoek- en postadres 

blijven hetzelfde.  
 

      
 

 

 

 

Open deuren staan bij iMMO symbool voor 

de wens dat cliënten de moed vinden om met 

hun verhaal naar buiten te treden. 


































