
lang slepende zaak? (+10 jr, minimaal 3e HASA)

graag even bellen van tevoren om te overleggen of een iMMO-onderzoek zin 
heeft.

a

(voornemen tot) afwijzing wegens een dublin claim?

iMMO doet geen onderzoek. Vindt u een onderzoek toch geëigend, geef 
hiervan de reden(en) ondersteund met de relevante stukken.b

uitsluitend art. 64?

c

negatief  individueel ambtsbericht?

een negatief IAB leidt in de overgrote meerderheid van de gevallen tot een 
negatieve beschikking die overeind blijft. Daarom doet iMMO in principe geen 
onderzoek. Indien u van mening bent dat een iMMO-onderzoek hier toch op 
zijn plaats is, geef dan aan op welke manier u het iMMO-onderzoek gaat 
gebruiken in uw strategie.

d

seksuele geaardheid of bekering/atheïsme niet geloofd?

een iMMO-onderzoek kan geen inzicht verschaffen in iemands seksuele 
geaardheid of geloofsovertuiging. In de regel wordt een aanvraag in dit type 
zaken dan ook afgewezen. Alleen als het aantonen van psychisch en/of fysiek 
geweld de homoseksualiteit of bekering geloofwaardiger kan maken kan een 
iMMO-onderzoek zin hebben. Als u denkt dat dat in casu zo is, geef dan 
gemotiveerd aan om welke reden(en) en geef aan op welke manier u het 
iMMO-onderzoek gaat gebruiken in uw strategie.

k

identiteit, nationaliteit, etniciteit of herkomst (vooralsnog) aangenomen?
in deze zaken doet iMMO in principe geen onderzoek. Geef duidelijk aan 
welke middelen aangewend zullen worden om de identiteit, nationaliteit en/of 
herkomst van betrokkene aan te tonen.

in veel gevallen is dit een situatie die weinig uitzicht biedt op een positieve 
beschikking. Geef duidelijk aan waarom u dit in deze zaak anders ziet.

als het geweld tegen betrokkene geloofd wordt, maar de duiding ervan in het 
geding is (zwaarwegendheid), heeft een iMMO-onderzoek in beginsel geen 
toegevoegde waarde aangezien het geen uitsluitsel kan geven over door wie 
en waarom het geweld is gebruikt, noch over de vraag of de betrokkene al 
dan niet op enigerlei door de IND gestelde andere wijze bescherming kan 
krijgen tegen het geweld. Geef heel precies aan wat u denkt dat een 
iMMO-onderzoek in dezen zou kunnen opleveren dat van toegevoegde 
waarde is voor de zaak van uw cliënt als u desalniettemin een onderzoek 
verlangt.

iMMO doet in beginsel geen onderzoeken die zich puur op de vraagstellingen 
C en D richten. Er moet in de basis sprake zijn van lichamelijk en/of psychisch 
geweld als gevolg waarvan men gevlucht is. Alleen als er sprake is van 
dergelijk geweld doet iMMO, indien daartoe besloten wordt, onderzoek naar 
de vraag of de gevolgen daarvan hebben geïnterfereerd met het vermogen 
om compleet, coherent en consistent te verklaren. Soms blijkt dat er toch 
zaken zijn gebeurd die er niet uitgekomen zijn in de gehoren, bijvoorbeeld 
door schaamte (denk aan seksueel geweld in het land van herkomst of 
mensenhandel). Indien u vermoedt dat er iets dergelijks aan de hand is, geef 
dit aan en geef aan op basis waarvan u dit denkt.

wordt het relaas (vooralsnog) geloofd, maar meent de IND dat het geweld niet 
specifiek tegen betrokkene is gericht of dat is er sprake van voldoende bescherming 
door de autoriteiten in eigen land, een veilig derde land of een vestigingsalternatief?

richt het gewenste iMMO-onderzoek zich mede op het vermogen compleet, coherent 
en consistent te verklaren (vraagstelling C en D)?

FMMU-/MediFirst, beperkingen?

zijn er in het GCA-dossier voor de datum van het voornemen aanwijzingen voor 
problemen met compleet, coherent en consistent verklaren?

zijn er tijdens de gehoren aanwijzingen dat er een probleem is met het vermogen 
compleet, coherent en consistent te verklaren?

hebben zich na het voornemen psychische problemen geopenbaard waarvan 
vermoed wordt dat die niet puur het gevolg zijn van een negatieve beslissing op de 
asielaanvraag?
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valt de IND over andersluidende verklaringen van meegevluchte personen?

l

richt het gewenste iMMO-onderzoek zich puur op het vermogen compleet, coherent 
en consistent te verklaren (vraagstelling C en D)?
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geef precies aan welke aanwijzingen u heeft dat er problemen zijn met het 
vermogen compleet, coherent en consistent verklaren en waar deze volgens 
u,indien van toepassing, gezien kunnen worden in het dossier. Geef ook aan 
of en zo ja welke littekens / lichamelijke gevolgen van geweld tot dusverre 
bekend zijn.

Welke lichamelijke gevolgen van geweld zijn tot dusverre bekend?

versie 23 november 2017


