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Voorwoord
In dit jaarverslag legt iMMO verantwoording af over de werkzaamheden die het in 2017 heeft verricht
ter realisatie van de missie: een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten door
 het uitvoeren van forensisch medische onderzoeken (fmo’s) 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).
Het werkprofiel van iMMO kenmerkt zich door:
1. professionaliteit: de inhoudelijke kwaliteit van de beoordeling door iMMO is leidend;
2. onafhankelijkheid: iMMO is geen belangenbehartiger van asielzoeker, overheden of
instellingen;
3. toegankelijkheid. iMMO is zonder financiële drempel toegankelijk.
iMMO is in Nederland het enige instituut dat aan al deze drie kenmerken voldoet. Zijn gezag is erkend
in jurisprudentie en (asiel-) besluitvormingsprocedures. Het instituut heeft daarmee een plaats in de
implementatie van Europese regels inzake de behandeling van asielaanvragen.
In februari passeerde iMMO de datum dat het vijf jaar operationeel was. De omvang van de
werkzaamheden is in die jaren onder wisselende omstandigheden stabiel gebleken: iMMO voert
jaarlijks ongeveer 100 fmo’s uit. Afhankelijk van de meting maakt in 40 tot 60 % van de gevallen de
iMMO-rapportage het verschil in de besluitvorming om de asielzoeker een status te verlenen. Het
werk van iMMO maakt dus concreet verschil in concrete mensenlevens.
iMMO heeft in de eerste vijf jaar een schat aan ervaring en deskundigheid opgebouwd en is een
stabiele organisatie gebleken. Maar ook hier geldt de cautie: in het verleden behaalde resultaten
geven geen garantie voor de toekomst. Het bestuur is daarom in 2017 begonnen met een proces van
bezinning op de toekomst van iMMO. In het voorjaar heeft het partnerorganisaties en ondersteunende
vermogensfondsen hierover voor het eerst benaderd. Onderwerp van onderzoek is de
toekomstbestendigheid van zowel de huidige opzet – onbezoldigde vrijwilliger-artsen en -psychologen
met een klein bezoldigd bureau – alsook de bekostiging van iMMO.
Mede aan de hand van een extern rapport dat aan het eind van het jaar verscheen heeft een aantal
malen beraad plaatsgevonden, intern en met een aantal partnerorganisaties. Naar verwachting zal dit
in de eerste helft van 2018 tot besluitvorming en nadere afspraken leiden.
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. In het bijzonder de rapporteurs, die 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
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1. Algemeen
In maart 2017 is iMMO vijf jaar operationeel. Eind 2017 zijn 876 aanvragen beoordeeld en 573
medisch onderzoeken uitgevoerd.
iMMO heeft de afgelopen jaren een belangrijke positie verworven als organisatie in Nederland die
onafhankelijk forensisch medisch onderzoek bij slachtoffers van marteling en geweld verzorgt. iMMO
is op dit terrein een expertisecentrum en werkt samen met belangrijke (inter)nationale partijen. De
onderzoeken van iMMO worden serieus genomen door rechtbanken en de IND. Maar er bestaan ook
nog steeds veel misverstanden over de betekenis van medische bevindingen in de asielpraktijk. Een
open uitwisseling van expertise en ervaring blijft daarom zowel nationaal als internationaal
noodzakelijk.
In 2017 melden zich in totaal 179 mensen bij iMMO met het verzoek medisch onderzocht te worden,
een toename van 19 aanvragen ten opzichte van 2016. Het aantal afwijzingen neemt ook toe: van 18
in 2016 naar 27 in 2017. In 2017 voert iMMO 91 onderzoeken uit waaronder twee in opdracht van een
rechtbank. Met nadruk moet hier genoemd worden dat na bijna 6 jaar iMMO, tegen de achtergrond
van de aantallen asielaanvragen en oorspronkelijke verwachtingen, het aantal aanvragen voor een
iMMO-onderzoek opvallend klein is; gemiddeld 174 per jaar. Helaas loopt de wachttijd voor de
afronding van onderzoeken nog steeds op. iMMO ontvangt vanaf de start in 2012 meer aanvragen
dan iMMO aan onderzoeken kan uitvoeren. Er zijn veel zaken die door een arts én een psycholoog
moeten worden uitgevoerd én het lukt iMMO niet om voldoende psychologen te werven. iMMO vraagt
ook veel van de vrijwilligers: een opleiding voor dit werk, verplichte intervisies, trainingsdagen en de
uitvoer van minimaal drie onderzoeken per jaar. Eén onderzoek vergt circa 45 uur werk waarvan de
rapporteurs gemiddeld 30 uur voor hun rekening nemen.
Naast het uitvoeren van de onderzoeken sluit iMMO gedurende de eerste helft van 2017 het Europees
project: Common forensic standards for the medical examination in the asylum procedure: Art. 18
Directive 2013/32/EU. A genuine contribution to decision-making’ af. Dit project werd uitgevoerd in
opdracht van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie
en vindt plaats in het kader van de EU-Procedurerichtlijn die sinds 2015 van kracht is. Doel is het
ontwikkelen van een format voor een forensisch medisch onderzoek binnen de asielprocedure. iMMO
leidt dit project en werkt samen met zusterorganisaties uit Frankrijk en Hongarije en verschillende
externe experts. Ter afsluiting organiseerde iMMO op 29 juni 2017 een internationaal symposium.
e

Op 20 januari 2017 verhuist iMMO voor de 3 keer sinds haar bestaan. De organisatie blijft ook nu op
het terrein van founding partner Arq Psychotrauma Expertgroep gehuisvest: Nienoord 5 te Diemen.
Het werk van iMMO is niet mogelijk zonder de financiële steun van founding partners, fondsen en
particulieren en de belangeloze inzet van ruim 50 artsen en psychologen.
In het voorjaar van 2017 benadert iMMO met behulp van een fondswerver veel verschillende partijen
met het verzoek iMMO-onderzoeken te bekostigen. Dat resulteert in het wegwerken van het nog
bestaande gat in de begroting én er worden een aantal meerjaren overeenkomsten afgesloten. iMMO
is alle nieuwe en bestaande fondsen zeer dankbaar voor het in iMMO gestelde vertrouwen.
Bij de oprichting in 2011 gaat iMMO ervan uit dat het na drie jaar financieel zelfstandig kan draaien, in
ieder geval zonder financiële steun van de founding partners. De verwachting is immers dat een
toenemend aantal zaken door de overheid wordt bekostigd. Die verwachting is helaas niet
uitgekomen.
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iMMO zet vergoeding van zaken die hebben bijgedragen aan een nieuwe beslissing op asiel in 2016
en 2017 uitdrukkelijk bij de IND op de agenda. De hoofddirectie van de IND neemt dit verzoek serieus
maar de afwikkeling verloopt moeizaam. Volgens een intern IND-onderzoek uit 2016 leverde een
iMMO-rapportage in 43% een bijdrage aan een nieuwe beslissing op asiel, ongeacht de procedure. In
2017 vergoedt de IND uit eigen beweging slechts in 5 zaken en in 8 zaken op last van een rechtbank.
Er worden in 2017 in totaal 108 facturen uitgeschreven. Deze cijfers stemmen dus niet optimistisch.
De bekostiging van iMMO-rapportages staat daarom nog steeds prominent op de agenda van het
lopende directieoverleg tussen IND en iMMO.
In het najaar van 2017 buigen bestuur, directie, founding partners en fondsen zich over de vraag hoe
het werk van iMMO voor de toekomst veilig kan worden gesteld. Dit proces is nog in volle gang en nog
niet afgerond. iMMO zal ook voor 2018 weer een beroep op veel verschillende fondsen moeten doen
om het werk te kunnen blijven uitvoeren.

1.1 EU-Procedurerichtlijn 2013/32/EU Artikel 18: Het medisch onderzoek
Op 20 juli 2015 treedt de nieuwe EU-Procedurerichtlijn 2013/32/EU in werking. 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 moet de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND) een medisch onderzoek verrichten bij een asielzoeker bij wie
aanwijzingen zijn dat betrokkene slachtoffer is van marteling of geweld, als zij dit relevant acht voor de
beslissing op het asielverzoek. De IND zet zo’n onderzoek sinds 2016 uit bij het Nederlands Instituut
voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI),
beide overheidsorganisaties. Indien de IND een medisch onderzoek niet relevant acht, kan de
asielzoeker op eigen initiatief en kosten een medisch onderzoek regelen. Deze onderzoeken vinden
bij iMMO plaats.
In beide gevallen is de IND verplicht om de resultaten van het medisch onderzoek mee te wegen in de
beoordeling op de asielaanvraag.
In een brief van Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers aan de Eerste Kamer d.d.
5 februari 2018, schrijft hij dat de IND in 2016 en 2017 bij 20 asielzoekers om een medisch onderzoek
verzocht waarvan in vier gevallen nadat er al een iMMO-onderzoek was uitgevoerd. In diezelfde
periode verzochten 338 asielzoekers bij iMMO om een medisch onderzoek en werden er 187
uitgevoerd.
Op deze wijze wordt aan de medische gevolgen van geweld, trauma en schaamte geen recht gedaan
en ook niet aan de betekenis die een medisch onderzoek op grond van artikel 18 EUProcedurerichtlijn behoort te hebben. Het doel van een medisch onderzoek is immers om de
asielzoeker in bewijsnood tegemoet te komen waarmee de medische beoordeling aan de reeds
bekende informatie kan worden toegevoegd. Daarmee kan de ambtenaar in kwestie met meer
1
informatie een beslissing nemen.
De IND baseert zich binnen het gevoerde beleid op de aanname dat iedereen tijdens de eerste
procedure alles coherent en volledig kan verklaren. Indien men daartoe niet in staat is dan moet er in
elk geval ‘íets’ te merken zijn geweest over eventueel doorstaan geweld of misbruik.

1

Zie hiervoor ook: Marcelle Reneman: Europese verplichting tot het laten doen van forensisch medisch
onderzoek in asielzaken? Journaal Vreemdelingenrecht maart 2018 nr. l pg. 61-69.

instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

6

Uit onderzoek is bekend dat dit uitgangspunt om medische redenen voor een deel van de mensen nu
eenmaal niet opgaat. Vanwege opgelopen trauma of schaamte draait men om het verhaal heen, men
laat er soms nauwelijks iets over los of men spreekt er niet eenduidig over omdat trauma een goed
werkend geheugen troebleert. Men vermijdt of blokkeert of men hoopt dat de ambtenaar het wel
snapt. Daarmee loopt men het risico dat het verhaal onsamenhangend en/of ongeloofwaardig bij de
IND overkomt. De betrokken ambtenaar mist vaak ook belangrijke medische signalen; en dat komt
ook voor in die zaken waarin het FMMU aan de IND heeft geadviseerd dat er rekening moet worden
gehouden met trauma.
Met een iMMO-onderzoek wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar doorstane folteringen en
gewelddadigheden. De betrokkene wordt minutieus uitgevraagd aan de hand van de gepresenteerde
medische klachten. Bij iMMO wordt juist uitgebreid stilgestaan bij trauma. Er komen regelmatig niet
eerder genoemde details en feiten boven tafel. Er wordt uiteindelijk conform het Istanbul Protocol door
meerdere medisch professionals een oordeel geveld over de medische bevindingen en het gestelde
asielrelaas.
Na bijna 6 jaar iMMO kan worden vastgesteld dat een relatief kleine groep asielzoekers bij iMMO om
een medisch onderzoek verzoekt. In 2017 zijn er 31.327 eerste en herhaalde asielaanvragen terwijl
slechts 179 asielzoekers bij iMMO om een medisch onderzoek vragen. Maar dat relatief kleine aantal
betreft wel 179 mannen, vrouwen en jongeren die om een onderzoek vragen omdat het hen eerder
niet overtuigend lukte om te vertellen dat dierbaren werden vermoord of dat ze ernstig werden
afgeranseld of seksueel vernederd en verkracht.
Een jonge vrouw van nog geen 18 jaar vraagt asiel in Nederland. De FMMU stelt in de beoordeling vast dat er
beperkingen zijn voor horen en beslissen: Betrokkene is bang voor mannen, kan data slecht onthouden en kan
emotioneel worden. De gehoren zijn kort en bondig. Duidelijk wordt wel dat ze het moeilijk vindt om haar
verhaal chronologisch te vertellen. De IND wijst haar asielaanvraag af op ongeloofwaardigheid.
Uit het dossier van de huisarts komen vaak en veel klachten naar voren als angst, stress, nachtmerries etc.
Betrokkene heeft inmiddels gesprekken gehad met de GGZ, met een begeleider van VluchtelingenWerk en de
advocaat. En dan blijkt er meer te zijn gebeurd dan ze bij haar asielaanvraag heeft durven te vertellen.
Hoewel betrokkene zich nog steeds vreselijk schaamt vertelt ze aan de onderzoekers van iMMO over
ondergaan seksueel geweld. Ze wil het liefst niet hieraan herinnerd worden. Ze is angstig en heeft een groot
wantrouwen naar met name mannen. Ze heeft last van herbelevingen en nachtmerries. De psychische en
lichamelijke klachten worden in de iMMO-rapportage uitgebreid beschreven en gerelateerd aan het (niet
eerder vertelde) geweldsrelaas. Met de iMMO-rapportage dient betrokkene een hasa in.

1.2 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

Onder bovenstaande titel coördineert iMMO van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 op verzoek
van het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, een
Europees project. Het doel is om samen met EU-zusterorganisaties een doelmatig en betaalbaar
medisch onderzoek te ontwikkelen dat kan worden ingezet om te voorzien in een medisch onderzoek
conform artikel 18.
Er ligt nu een Engelstalig format voor medisch onderzoek met bijpassende richtlijnen:
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‘Medical examination in the asylum procedure. Article 18
Directive 2013/32/EU.
Manual for Health Professionals and Legal Workers’
Het is een format met twee trainingsmodules, één voor medici die
de rapporten opstellen en één voor de beslisambtenaren en
juristen die deze medische rapportages moeten beoordelen. Dit
biedt zowel voor de uitvoerende medici als voor de
beslisambtenaren en juristen handvatten voor de uitvoer en de
toepassing van een medisch onderzoek in de asielpraktijk.
Op 29 juni 2017 organiseert iMMO ter afsluiting van het project een internationaal symposium om de
resultaten van het project te presenteren. Het symposium ‘Medical Examination in the Asylum
Procedure Art. 18 Directive 2013/32/EU’ wordt exclusief georganiseerd voor genodigden, waaronder
internationale experts op het gebied van medisch onderzoek in de asielprocedure, medewerkers
immigratiedienst Nl, rechters en juridisch adviseurs VreemdelingenKamers, advocaten asielrecht,
onderzoekers van verschillende universiteiten en beleidsmedewerkers van onder andere
VluchtelingenWerk Nl, ACVZ, Nidos, CKM-Fier en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In totaal
nemen 52 personen deel aan het symposium.
In de ochtend interviewt de directeur van iMMO, Annemieke Keunen, een voormalig asielzoeker die
in het verleden door iMMO is onderzocht. Daarna volgen twee lezingen:
‘Understanding medical evidence’ door dr Juliet Cohen
(hoofd Medico-Legal Reports Service, Freedom from Torture) en
‘The impact of a medical examination in the Dutch asylum procedure’
door mr.dr. Marcelle Reneman (universitair docent bij de sectie Migratierecht van de afdeling Staatsen Bestuursrecht van de VU).

Marcelle Reneman en Annemieke Keunen

Juliet Cohen

In de middag vindt een paneldiscussie plaats onder leiding van Kees Groenendijk, emeritus
hoogleraar Rechtssociologie en lid van het bestuur van iMMO. De panelleden zijn Mathijs Hoogstad
(GZ-psycholoog Nidos), Igna Oomen (asieladvocaat), Juliet Cohen (hoofd Medico-Legal Reports
Service, Freedom from Torture), Ginette Albersen (medisch coördinator IND) en Steffie van Lokven
(rechter). Het panel buigt zich aan de hand van drie stellingen over de toepassing van het medisch
onderzoek naar steunbewijs in de asielprocedure.
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v.l.n.r. Mathijs Hoogstad, Elsbeth Kors, Igna Oomen, Juliet Cohen, Kees Groenendijk, Ginette Albersen en Steffie van Lokven

In de tweede helft van de middag presenteren de drie projectlanden Frankrijk, Hongarije en
Nederland kort de resultaten van het project.
Het ontwikkelde format is geheel gestoeld op het door de VN aanvaarde Istanbul Protocol hetgeen in
de preambule van de nieuwe EU-regelgeving wordt genoemd. Het projectteam is dan ook bijgestaan
door medici met grote expertise in het gebruik van het Istanbul Protocol bij forensisch medisch
onderzoek: dr. Önder Özkalipci (één van de auteurs van het protocol), dr. Juliet Cohen (hoofd MedicoLegal Reports Service, Freedom from Torture) en prof. dr. Duarte Nuno Vieira (hoogleraar forensische
geneeskunde universiteit Coïmbra en lid IFEG).
Het ontwikkelde format is met 25 medische onderzoeken per deelnemend land getoetst. Er bestaat in
alle drie landen een lange traditie waarbij de advocatuur medische rapportages aanvraagt over
mogelijke slachtoffers van foltering en geweld. Het zijn onafhankelijke instellingen zoals iMMO die
deze rapportages verzorgen. Vanwege de nieuwe EU-Procedurerichtlijn moeten alle EUimmigratiediensten nu een medisch onderzoek in de beslispraktijk mogelijk maken. Bij aanvang van
het AMIF-project hadden de Franse en Hongaarse immigratiediensten nog geen regeling op dat vlak
getroffen. In Nederland daarentegen, had de IND er inmiddels voor gekozen om artikel 18
onderzoeken uit te laten voeren door de forensische onderzoeksinstellingen van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid: het NIFP en het NFI. In Nederland werden daarmee in 2016 simultaan
toetsingskaders voor een artikel 18-onderzoek ontwikkeld door iMMO en door het NIFP en NFI

Vooraan v.l.n.r. Gourcy de Clémence, Karin Teepe (Parcours d’Exil) en Lilla Hardi, Mária Barna (Cordelia Foundation)

Over het verloop van het project én de belangrijkste overwegingen van de pilot is een apart
projectrapport uitgebracht: ‘Common forensic standards for the medical examination in the
asylum procedure. Article 18 Directive 2013/32/EU. A general contribution to decision making’.
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Dit rapport wordt aan het eind van het symposium door Annemieke Keunen aangeboden aan Nanette
van Schelven, plaatsvervangend directeur van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) en aan Riikka Peltonen, Quality and Vulnerable Groups Officer van de European Asylum
Support Office (EASO).
Beiden houden een korte toespraak over het belang van het medisch onderzoek in de asielprocedure.

v.l.n.r. Annemieke Keunen, Nanette van Schelven en Riikka Peltonen

iMMO hoopt van harte dat de uitkomsten van het project bijdragen aan een verdere inhoudelijke
discussie binnen Nederland en daarbuiten over dit type medisch onderzoek binnen de asielprocedure.

1.3

Duurzame bekostiging iMMO

1.3.1 Bekostiging iMMO-rapportages door NIDOS
In 2017 komt iMMO met NIDOS overeen dat iMMO, ongeacht de uitkomst voor de asielprocedure, in
vijf zaken per jaar de kosten van een iMMO-onderzoek bij NIDOS-pupillen mag declareren. iMMO is
uiteraard zeer verheugd met deze afspraak zodat in elk geval vijf onderzoeken gewoon worden
vergoed. Voor 2018 is dezelfde afspraak gemaakt.
1.3.2 Bekostiging iMMO-rapportages door de IND
iMMO levert in de afgelopen zes jaar gemiddeld tussen de 90 en 100 onderzoeken per jaar af
waarvan circa 40 binnen een herhaalde asielaanvraag. iMMO heeft vergoeding van zaken begin 2016
uitdrukkelijk bij de Hoofd directie van de IND (HIND) op de agenda gezet. iMMO is eigenlijk van
mening dat vergoeding van de kosten van een medische rapportage niet gerelateerd zou moeten zijn
aan de uitkomst van de betreffende asielprocedure. Maar de IND is alleen bereid om in die zaken te
vergoeden waarin een iMMO-rapport een aandeel leverde aan de nieuwe beslissing op asiel. In de
Instructie vergoeden bij iMMO-rapportages die de IND opstelt staat dat de IND op in principe ook niet
in hasa-procedures vergoedt. Men staat op het standpunt dat de betrokken asielzoeker een iMMOrapportage in de eerste procedure moet inbrengen. iMMO uit zijn zorgen over deze en sommige
andere bepalingen in de Instructie vergoeden bij iMMO-rapportages.
iMMO verzoekt vergoeding van àlle zaken waarin een iMMO-rapportage het verschil heeft gemaakt
ongeacht de stand van de procedure.
In het novemberoverleg van iMMO met de Hoofddirectie van de IND stelt de IND dat men bereid is
met terugwerkende kracht aandeelhebbende iMMO-rapportages te zullen betalen vanaf 1 januari
2016. Schade-experts beoordelen of sprake was van gebruikmaking van een iMMO-rapportage.
instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek
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In hasa-procedures maakt de IND een individuele afweging. In 2017 bereikt iMMO met de IND ook
overeenstemming over het tarief dat men wil vergoeden. Voor het bestaande model – onbezoldigde
rapporteurs – bedraagt dit tarief € 3.200 exclusief BTW. Hierin zijn alleen de kosten van de vaste
bureauorganisatie verwerkt.
Resultaat: in 2017 schrijft iMMO in totaal 108 facturen uit. In 2017 betaalt de IND daarvan 13
onderzoeken: 8 maal op last van de rechter en 5 maal rechtstreeks.
Eerste Kamer en Directie Migratiebeleid (DMB)
Op 9 mei 2017 schrijft de Staatssecretaris in een brief aan de Eerste Kamer dat hij gevolg geeft aan
een mondelinge toezegging in juli 2015 om terug te komen op de praktijk van vergoedingen voor
medisch onderzoeken. iMMO stuurt daarop op 31 mei 2017 een brief met vragen aan de Commissie
Immigratie en Asiel van de Eerste Kamer. Deze verzoekt vervolgens de Staatssecretaris per brief van
13 juni 2017 om daarop te reageren hetgeen Minister Blok van Justitie en Veiligheid op 12 oktober jl.
heeft gedaan (zie beide publicaties op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34088-H.html).
Het komt er kort gezegd op neer dat de Minister vindt dat er niets hoeft te veranderen aan het
bestaande systeem. De Minister vindt dat de asielzoeker de vrije keuze moet hebben om een medisch
onderzoek in het kader van artikel 18.2 aan te vragen bij wie men wil. Dat is gemakkelijker gezegd
dan gedaan, want niemand behalve iMMO voert dit uitgebreide onderzoek volgens het Istanbul
Protocol uit.
De Minister stelt ook dat de IND in elk afzonderlijk geval achteraf bepaalt of men zal vergoeden indien
men alsnog een vergunning toewijst. Naar aanleiding van dit antwoord heeft de Commissie Immigratie
en Asiel van de Eerste Kamer opnieuw vragen aan de Staatssecretaris voorgelegd die op 5 februari
2018 zijn beantwoord. Staatssecretaris Harbers herhaalt enkele eerder ingenomen standpunten
Momenteel is iMMO nog met de IND en de Directie Migratiebeleid in gesprek over de
vergoedingscriteria en de uitkomst van de IND-beoordeling door schade-experts over de vraag of men
bereid is te vergoeden.
1.3.3 Fondsen en Founding Partners
iMMO was en is vrijwel geheel van particuliere fondsen afhankelijk. Er bestaat een langlopende
samenwerking met Adessium en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (PIN – Commissie
Projecten in Nederland). iMMO weet zich vanaf de start financieel gesteund door founding partners
Amnesty International en VluchtelingenWerk Nl.
In mei 2017 verstuurt iMMO met behulp van een extern fondsenwerver meer dan 30 aanvragen met
het verzoek om bij te dragen aan de bekostiging van een medisch onderzoek bij vermoedelijke
slachtoffers van marteling en geweld. iMMO is buitengewoon dankbaar voor het gestelde vertrouwen
en de ontvangst van veel grotere en kleinere bedragen van veel nieuwe fondsen: Fundatie Van den
Santheuvel, Sobbe – Gravin van Bylandt Stichting - Hofsteestichting - Johanna Donk, Grote Stichting Janivo Stichting – Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Rotterdam - dr. C.J. Vaillant
Fonds, Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria en een anoniem fonds.
Met het Kansfonds, Geloof en Samenleving van de Remonstranten en de stichting Kinderpostzegels
zijn afspraken voor partnerschappen voor meerdere jaren gemaakt.
Er is in totaal € 192.175 aan fondsen toegezegd.
1.3.4 Particuliere donateurs
Wij zijn ook zeer dankbaar voor de donaties van 23 particuliere en vaak trouwe donateurs: in totaal
voor een bedrag van € 3.710.
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1.4 De toekomst van iMMO
Het bestuur van iMMO voert in 2017 verschillende gesprekken met fondsen en founding partners over
het bestendigen van de toekomst van iMMO. In het kader daarvan initieert het bestuur een extern
onderzoek naar de functionaliteit van iMMO door Rijnconsult: Continuïteit van functionaliteit Stichting
iMMO.
Het rapport dat op 5 december 2017 verschijnt, meldt erkenning van de meerwaarde van iMMO door
alle gesprekspartners. iMMO levert volgens vrijwel allen gedegen rapporten. De conclusies zijn goed
onderbouwd en methodologisch sterk. Bovendien zijn de rapporten goed leesbaar voor niet-medici.
Vrijwel alle gesprekspartners beschouwen de rapportages als onafhankelijk. De onafhankelijkheid
blijkt volgens gesprekspartners uit het feit dat niet alle conclusies in het voordeel zijn van de
vreemdeling en dat ongeveer 20% van de zaken na triage niet in behandeling wordt genomen
(gemiddelde sinds 2012).
Sommige medewerkers van de IND en de Directie Migratiebeleid (DMB) van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie zijn wel kritisch over de kwaliteit en onafhankelijkheid van de iMMO-rapporten.
De gesprekspartners bij IND en DMB geven aan dat er binnen hun organisatie uiteenlopende
opvattingen over iMMO zijn.
Voor rechters zijn iMMO-rapportages cruciaal om een volledig beeld te krijgen van een zaak. Dat
rechters iMMO-rapportages serieus nemen, blijkt uit het aantal keren waarin rechters in hun vonnis
verwijzen naar iMMO-rapportages. Een onderzoek van iMMO wordt juridisch beschouwd als een
onafhankelijk deskundigenonderzoek. Een kanttekening is dat de Raad van State iMMO-rapportages
anders weegt en met enige regelmaat anders oordeelt dan lagere rechters.
In het rapport wordt verder vastgesteld dat iMMO een gezonde financiële balans heeft en in de
afgelopen jaren een gezonde financiële exploitatie heeft gedraaid. Tegelijk wordt vastgesteld dat de
baten geen toekomstvast karakter hebben. De omvang van de vergoeding vanuit de IND voor
gemaakte rapportages is niet dekkend voor de te maken kosten, ondanks de hoge inzet van
vrijwilligers.

1.5 Kwaliteitsmanagement
Ook in 2017 besteedt iMMO op verschillende terreinen aandacht aan de verbetering van de
rapportages, opleiding en het bedrijfsproces.
De afronding van het ontwikkelen van een handboek Forensisch Medisch Onderzoek binnen het
AMIF-project leidt tot inhoudelijke discussies en verbeteringen. Deze verbeteringen vinden hun weg in
aanpassingen van het onderzoeksformat en de begeleidende leeswijzer van de onderzoeken ten
behoeve van juristen.
Naar aanleiding van de binnen het AMIF-project verrichte 25 medische onderzoeken monitort iMMO of
en hoe het bedrijfsproces kan worden versneld. In het najaar stellen alle medewerkers naar aanleiding
daarvan nauwkeurig vast hoeveel tijd men kwijt is aan opleiding, training en begeleiding van de
vrijwillig werkende rapporteurs. Om die tijdsinvestering terug te dringen, scherpt iMMO het protocol
voor de begeleiding aan en deelt dat met de rapporteurs. Artsen die in het kader van hun opleiding tot
psychiater een iMMO-onderzoek willen doen, moeten voortaan eerst de iMMO-opleiding volgen. Over
de begeleiding zijn nieuwe afspraken gemaakt met de iMMO-psychiaters die hen daarbij begeleiden.
iMMO neemt ook het intakeproces opnieuw onder de loep. Er is een uitgebreid beslismodel
vastgesteld hetgeen houvast biedt aan advocaten en het iMMO-team.
Een aantal factsheets met veel voorkomende medische problemen naar aanleiding van marteling en
geweld is opnieuw bijgewerkt en van recente literatuur voorzien.
Met het vaste team is in het najaar voor het eerst een inhoudelijke dag georganiseerd ten behoeve
van de verbetering van samenwerking op de werkvloer.
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1.6 Mensenhandel
In 2017 spreekt iMMO opnieuw met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
tegen Kinderen, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, en het Centrum tegen Kinderhandel en
Mensenhandel (CKM-FIER)-Fier. Beide laatste organisaties onderzoeken de mogelijkheden van het
gebruik van een medisch onderzoek conform het Istanbul Protocol binnen een procedure vaststelling
slachtofferschap mensenhandel.
Het Schadefonds voert per 1 januari 2018 een pilot van één jaar uit naar de aannemelijkheid
slachtofferschap mensenhandel. Men heeft daartoe een onafhankelijke commissie ingesteld. Helaas
werd in de aanloop besloten dat medische klachten niet standaard worden onderzocht indien deze
mogelijk samenhangen met doorstaan geweld. Het Schadefonds zal op adhoc basis beslissen om een
medisch onderzoek bij iMMO aan te vragen. Aan de hand van een aantal iMMO-dossiers
mensenhandel voert CKM-Fier een onderzoek uit naar de mogelijkheden van het forensisch medisch
onderzoek.

1.7 Studiedagen
Een studiedag maakt onderdeel uit van de (bij)scholing van rapporteurs en vindt om de negen
maanden plaats: in 2017 op 4 februari en 25 november.
Zaterdag 4 februari 2017

Na de gebruikelijke opening door de directeur van iMMO,
Annemieke Keunen, over de stand van zaken volgen twee
presentaties. Marcelle Reneman, universitair docent bij de
sectie Migratierecht aan de VU, geeft een overzicht van de
belangrijkste conclusies uit haar onderzoek ‘Medische
waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling
in asielzaken’. Zij heeft onderzocht hoe de IND medische
rapportages van iMMO waardeert en interpreteert.
Daarna houdt Ronald Rijnders, psychiater Pieter Baan Centrum
(NIFP) en bestuurslid iMMO, een gloedvol betoog over
forensisch rapporteren.
Presentatie Marcelle Reneman

Ronald Rijnders in gesprek met de rapporteurs

Het middagprogramma heeft als thema fysieke en psychische klachten na seksueel geweld en wordt
ingeleid door twee ervaren iMMO-rapporteurs, Marieke Lagro (gynaecoloog) en Marieke van den
Heuvel (klinisch psycholoog).
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Zaterdag 25 november 2017
In de ochtend luisteren de deelnemers naar de lezing ‘Praktijk van de medisch forensische
rapportages in het Verenigd Koninkrijk’ door Juliet Cohen, hoofd Medico-Legal Reports Service,
Freedom from Torture (UK). Er is ook veel tijd om met haar van gedachten te wisselen. In de UK
verzorgen artsen van Freedom from Torture en de Helen Bamber Foundation medische rapporten in
zaken waarbij het vermoeden van marteling en geweld bestaat. Beide instellingen hebben een lange
staat van dienst. Er zijn veel raakvlakken tussen de Britse en Nederlandse praktijk en het was goed
om te horen dat de deskundigen in de UK tegen dezelfde problemen aanlopen als hun collegae in
Nederland. Ook in de UK is er een ontwikkeling gaande dat onderzoeken steeds verder worden
uitgebreid met langere rapportages tot gevolg. De vraag is of dat een goede ontwikkeling is in het
kader van doelmatigheid en kosten. Daarom was men ook blij met het AMIF-project waarin deze
ontwikkeling uitdrukkelijk aan de orde werd gesteld. Freedom from Torture verzorgt per jaar gemiddeld
250 medische onderzoeken.
In de middag wordt in werkgroepen stilgestaan bij de praktijk van het medisch onderzoek: de
voorbereiding, de littekenbeoordeling en hoe je de psychische problematiek en andere stressvolle
ervaringen beoordeelt volgens het Istanbul Protocol.

Presentatie Juliet Cohen

Studiedag 25 november 2017
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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 gepubliceerd.
Informatie over de procedure van aanvragen van een onderzoek tot en met de rapportage staat op de
website van iMMO onder ‘Onderzoek en Advies’

2.1 Aantallen en resultaten in 2017
In 2017 ontvangt iMMO 179 aanvragen voor een medisch onderzoek. Dat is een lichte stijging ten
opzichte van 2015 en 2016 (zie tabel 1). Het percentage afgewezen zaken neemt toe in vergelijking
met eerdere jaren. iMMO hanteert in 2017 een strenger toezeggingsbeleid.
Tabel 1. Aanvragen iMMO-onderzoek per jaar.

Stand per datum 31 december 2017
Aanvragen
Afgesloten met onderzoek en rapportage
Afgewezen
Afgesloten met advies
Afgesloten geen doorgang toegezegd onderzoek
Toegewezen beoordeeld maar nog in onderzoek
Nog te beoordelen: stukken aanwezig
Nog te beoordelen: wachten op stukken
Ingetrokken voor beoordeling
Controle
Percentage afwijzing beoordeelde aanvragen

2012
210
109
48
11
11
0
0
0
31
210

2013
203
125
42
6
12
0
0
0
18
203

2014
150
101
28
3
4
0
0
0
14
150

2015
142
96
22
3
11
0
0
0
10
142

2016
160
102
18
1
12
8
3
1
15
160

27%

23%

21%

17%

13%

2017 TOTAAL
179
1044
11
544
27
185
5
29
1
51
59
67
27
30
25
26
24
112
179
1044
26%

21%

Van de 179 aanvragen worden in 2017, 103 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. Daarvan worden 27
aanvragen (= 26%) afgewezen.
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Tabel 2. Afgesloten iMMO-onderzoek per jaar

Specificatie rubriek 'Afgesloten met onderzoek en rapportage' uit bovenstaande tabel
Afgesloten met onderzoek en rapportage
waarvan afgesloten in 2012
waarvan afgesloten in 2013
waarvan afgesloten in 2014
waarvan afgesloten in 2015
waarvan afgesloten in 2016
waarvan afgesloten in 2017
waarvan afgesloten in 2018
waarvan afgesloten in 2019
waarvan afgesloten in 2020
Controle

2012
109
54
51
4

Afgesloten (alle redenen)
Nog openstaand

2013
125
49
69
5
2

2014
101

2015
96

2016
102

32
62
6
1

31
59
6

29
73

109

125

101

96

102

210
0

203
0

150
0

142
0

148
12

2017 TOTAAL
11
544
54
100
105
98
96
11
91
0
0
0
11
544
68
111

921
123

In 2017 rondt iMMO in totaal 91 onderzoeken met een rapportage af; dat zijn er minder dan eerdere
jaren. Enerzijds komt dat omdat nu bijna altijd een dubbel onderzoek plaatsvindt (de persoon in
kwestie wordt zowel door een psycholoog als door een arts onderzocht), anderzijds is er een tekort
aan rapporteurs.
Tabel 3. Stand procedure ten tijde van aanvraag iMMO

Stand procedure ten tijde van aanvraag iMMO
AA
VA
HASA loopt al bij aanvraag
HASA in voorbereiding
Detentie
regulier
verlenging bepaalde tijd naar onbepaalde tijd
onbekend
Controle

2012
34
83
15
53
5
0
2
18
210

2013
30
79
14
72
4
0
3
1
203

2014
31
48
11
51
1
5
2
1
150

2015
22
47
14
50
1
7
1
0
142

2016
37
60
10
49
2
1
1
0
160

2017 TOTAAL
24
178
76
393
3
67
71
346
1
14
3
16
1
10
0
20
179
1044

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 (de voorbereiding van) een herhaalde
asielprocedure (HASA).
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Tabel 4 Vervolg procedure na iMMO-onderzoek 2012-2017

Vervolgprocedure na iMMO-onderzoek
Totaal aantal rapportages
vergunning
procedure bij IND
Rechtbank
Raad van State
Europese Hof
hasa nog indienen
uitgeprocedeerd
MOB
onbekend
Controle

2012
109
81
2
2
1
1
0
24
7
0
118

2013
125
81
4
2
1
3
2
25
9
0
127

2014
101
67
5
2
3
3
4
16
2
0
102

2015
96
39
12
4
5
2
9
20
2
0
93

2016
102
19
18
27
4
0
28
3
0
0
99

2017 TOTAAL
11
544
287
4
45
5
42
14
9
2
45
88
20
0
11
550

In deze tabel zijn een aantal dossiers teveel of te weinig geteld. Het is mogelijk dat het systeem sommige
dossiers dubbel telt. Het is ook mogelijk dat niet altijd een voorlopig resultaat in het dossier is ingevuld.

Twee of drie keer per jaar vraagt iMMO bij alle opdrachtgevers na wat er met een iMMO-rapportage is
gebeurd en hoe, voor zover bekend, 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 duurt dan een kalenderjaar. Het beoordelen van de gevolgen wordt verder
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 544 uitgebrachte rapportages tussen 2012 en 2017 is eind 2017 het volgende
bekend. In 384 (70%) van de in totaal 544 uitgebrachte iMMO-rapportages is de juridische afloop
bekend: in 287 (75%) van die zaken werd alsnog een vergunning verleend en in 97 zaken werd het
asielverzoek tot in (hoger) beroep afgewezen (9 van deze dossiers liggen nu bij het Europese Hof).
Eind 2017 moet de IND in 45 dossiers nog een beslissing nemen en liggen 42 dossiers nog bij de
rechtbank. In 14 dossiers loopt een hoger beroep. In 45 dossiers moet de iMMO-rapportage nog
worden ingebracht bij een in te dienen herhaalde asielaanvraag.
In 20 zaken is betrokkene teruggekeerd naar het land van herkomst of met onbekende bestemming
(MOB) vertrokken en werd de procedure gestaakt.
Tabel 5 Adviezen

Adviezen
Totaal aantal adviezen
Stel-uw-vraag leidend tot aanvraag
Stel-uw-vraag leidend tot afwijzing
Totaal aantal stel-uw-vraag
Andere adviezen divers
Andere adviezen afwijzing art. 64/BMA
Andere adviezen afwijzing Dublin
Andere adviezen afwijzing taalanalyse
Totaal aantal andere adviezen
Percentage leidend tot aanvraag
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2012
98
25
7
32
56
6
3
1
66
26%

2013
104
23
21
44
56
3
0
1
60
22%

2014
102
48
14
62
28
7
4
1
40
47%

2015
137
60
31
91
38
8
0
0
46
44%

2016
121
71
10
81
33
4
3
0
40
59%

2017 TOTAAL
122
684
62
289
30
113
92
402
22
233
6
34
2
12
0
3
30
282
51%
42%
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iMMO wordt gedurende het jaar benaderd voor uiteenlopende adviezen. In 2017 worden via de
website iets meer vragen gesteld via het ‘Stel-uw-vraag-formulier’ Het totaal aantal diverse andere
adviezen neemt licht af.

2.2 Andere gegevens aan de hand van de iMMO-onderzoeken
Land van herkomst van de betrokkenen in 2017
Landen met < 3 aanvragen voor een iMMO-onderzoek zijn in de grafiek buiten beschouwing gelaten.

In vergelijking met 2016 komen
de aanvragen uit een beperkter
aantal landen.
Het aantal aanvragen uit
Afghanistan stijgt licht. Het
aantal aanvragen uit Ethiopië
blijft stabiel. Opvallend is een
stijging van het aantal
aanvragen uit Iran (in 2016
waren dat er < 4). Het aantal
aanvragen uit Soedan stijgt
licht, aanvragen uit Irak blijven
nagenoeg gelijk.

Verdeling mannen en vrouwen
In 2017 is vrijwel dezelfde verdeling
tussen mannen en vrouwen te zien
als in 2016.

Hoofdcategorieën marteling
Het type marteling is gemeten
per rapportage in de afgelopen 4 jaar.
Andere vormen van marteling zijn in
deze grafiek niet meegenomen.
In meer dan de helft van alle zaken
komt seksueel geweld voor.

instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

brandwonden
falakka
postural torture
waterboarding
eenzame opsluiting
psychische dreiging
seksueel geweld

18

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, én expertiseoverdracht
daarover.
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.
Betrokkene is sympathisant van een politieke beweging. Hij wordt opgepakt en beschuldigd van
betrokkenheid bij een aanslag. Tijdens zijn aanhouding en gevangenschap is hij langdurig zeer ernstig
gemarteld. Hij dreigt te stikken door een zak over zijn hoofd, en wordt opgesloten in een zeer kleine ruimte.
Hij wordt aan zijn armen, achterste voren gedraaid, opgehangen (Palestinian suspension), zodat hij geen
gevoel en kracht meer in zijn armen had. Hij is met een stok op beide voetzolen geslagen (Falanga), door
zwelling, onderhuidse bloedingen en pijn kan hij niet meer goed op zijn voeten staan. Na het tekenen van een
schuldbekentenis wordt hij vrijgelaten en krijgt hij een meldplicht. Hij vlucht vervolgens naar Nederland en
vraagt asiel aan. Bij de IND vertelt hij mishandeld te zijn geweest, maar niet meer dan dat. De IND wijst zijn
aanvraag af wegens ongeloofwaardigheid van het relaas. Betrokkene blijkt inmiddels veel ‘onverklaarbare’
fysieke en psychische klachten te hebben en wordt door de noodopvang en de advocaat aangemeld bij
iMMO. De onderzoeker van iMMO vraagt over de mishandelingen door. Met de iMMO-rapportage dient
betrokkene een herhaalde asielaanvraag in.

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 Nl 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 2017 wordt het bestuur gevormd door mr. René Peters (arts niet praktiserend) - voorzitter, mr. Ernst
Faber (oud-notaris) - penningmeester, drs. Ronald Rijnders (forensisch psychiater) en prof. mr. Kees
Groenendijk (emeritus hoogleraar rechtssociologie) - beiden algemeen lid.
Het bestuur komt in 2017 zes keer bijeen.
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3.2.2 Samenstelling Adviesraad
In 2017 hebben de volgende personen zitting in de Adviesraad: mr. drs. Piet van Geel - voorzitter
(o.m. voormalig ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens), drs. Jeanine Brummel
(programmamanager Pharos), drs. Wilco de Jonge (manager mensenrechtenbeleid Amnesty
International), mr. Tim Noordhof (manager expertise VluchtelingenWerk Nl), Petra Schultz
(campaigner bij ASKV/Steunpunt Vluchtelingen) en drs. Han Schumacher (arts en medisch adviseur
sMAK).
Na vier jaar zitting, nemen in oktober om diverse redenen de volgende leden afscheid van de
Adviesraad: prof. dr. Henriëtte Roscam Abbing (emeritus hoogleraar gezondheidsrecht), drs. Petra
Beurskens-Pannekoek (projectleider Equator Foundation), drs. Jan Schaart (lid Raad van Bestuur Arq
Psychotrauma Expert Groep) en mr. Theo Wijngaard (advocaat/voormalig bestuurslid Johannes Wier
Stichting).
Het bestuur benoemt in oktober twee nieuwe leden: mr. Sebastiaan de Groot (rechter-plaatsvervanger
/bestuurslid International Association of Refugee Law Judges) en mr. drs. Wil Voogt (socioloog, jurist/
bestuurslid Johannes Wier Stichting)
De Adviesraad komt in 2017 twee keer bijeen.
3.2.3 Bureau
Staf en medewerkers
Annemieke Keunen is directeur van iMMO (0,67 fte). Elsbeth Kors en Maartje Goudswaard zijn
respectievelijk klinisch psycholoog (0,44 fte) en arts Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde (0,44 fte). Het bureau wordt bezet door Meeuw Kollen, juridisch medewerker, en
Joke te Vaanholt, managementassistent (ieder 0,89 fte). Marieke van den Heuvel (klinisch
psycholoog), Maaike Westra (GZ-psycholoog), en Lenneke Heeffer (arts) hebben een tijdelijke
aanstelling (ieder 0,22 fte) tot 1 juli 2017 in het kader van het EU/AMIF-project. De laatste twee
aanstellingen worden daarna verlengd om de werkachterstand te kunnen inlopen.
Per 31 december 2017 bedraagt het aantal fte’s van vaste medewerkers 3,33 fte en van tijdelijke
medewerkers 0,66 fte (bij een 36-urige werkweek).
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).

Adriaan Hennipman en Marieke van den Heuvel

Han Schumacher (arts), Frits Boer (emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie), Ton Haans
(psycholoog/psychotherapeut) en Marieke van den Heuvel begeleiden rapporteurs bij het schrijven
van rapportages.
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Voor ondersteuning bij de administratie tot en met de intake en het opstellen van literatuuroverzichten
zijn verschillende vrijwilligers gedurende 2017 voor kortere of langere tijd actief.
iMMO is hen zeer dankbaar voor de belangeloze inzet: Angelica Albers (student psychologie), Anke
Mennen (arts in opleiding), Eeuw van den Heuvel (jurist), Hieke Barends (arts), Inke Hoebert, Iris
Bosscher, Jet Steen, Leonie Waldeck (studenten psychologie), Louise Zwart (sociaal psychologisch
verpleegkundige) en Simone Brouwer (psycholoog).
De huisstijl van iMMO wordt onbezoldigd gemonitord door Karin Janssen (Karin Janssen Design).
3.2.4 Rapporteurs
De forensisch medische onderzoeken bij iMMO worden op vrijwillige basis verricht door artsen en
psychologen met uitgebreide klinische ervaring. De rapporteurs beantwoorden aan een profiel dat is
vastgelegd in het ‘Reglement voor rapporteurs’ (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’.
In 2017 heeft iMMO 11 nieuwe rapporteurs opgeleid. 24 Rapporteurs hebben afscheid van iMMO
genomen. Van deze 24 rapporteurs moesten 8 personen hun onderzoekswerk voor iMMO stoppen
omdat hun BIG-registratie eindigde. Onder hen zijn ook Guus van de Beek en Janus Oomen die vanaf
de oprichting van iMMO rapporteur bij iMMO zijn geweest en daarvoor werkzaam waren voor de
Medische Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty International Nederland.
Eind 2017 was het totaal aantal rapporteurs 58.
Naast de iMMO-rapporteurs hebben 12 artsen in opleiding tot psychiater een onderzoek voor iMMO
verricht onder supervisie van een psychiater.
Bij de onderzoeken naar littekens kunnen rapporteurs gebruik maken van de diensten van de afdeling
dermatologie van het AMC, met name van Mireille van der Linden – dermatoloog, en van Michiel
Appelman, dermatoloog bij het OLVG. Ook zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.
Rapporteurs die in 2017 onderzoek hebben verricht:
Natasha Appelman-Dijkstra; Claire Aris; Guus van de Beek; Elise Beket; Wouter de Boom; Jop van
den Berg; Mieke Beuse; Evert Bloemen; Elyse Bouritius; Audrey Buerman; Pamela Clifford;
Fabian Colle; Fred Dreijerink; Karin Duhne-Prinsen; Fieke Felix; Imma van Galen-Oostendorp;
Maartje Goudswaard; Agnes de Greef; Lenneke Heeffer; Adriaan Hennipman;
Marieke van den Heuvel; Will de Jong; Gunilla Kleiverda; Liduine Knubben; Elsbeth Kors;
Marieke Lagro; Jan Willem Langendijk; Annechien Limburg-Okken; Chayen Lozano Parra;
Marijke Lutjenhuis; Esmeralda Masset; Marieke Meulenbeld; Gert-Jan Montagne; Janus Oomen;
Frouke Procee; Jankees de Ridder; Corrie Roggeveen; Kiry Schene; Harold Smits;
Bernardien Thunnissen; Desiree Tijdink; Lydia van der Veen; Maarten Verregghen; Marga Vintges;
Rogier Vogelenzang; Anna de Voogt; Nicoline van Voorst Vader-Boon; Anneke van der WerffVerbraak; Maaike Westra; Helen Winkel; Geertje van Zanten.

instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

21

3.2.5 Opleiding en begeleiding
-

-

Nieuwe rapporteurs volgen een introductietraining waarna drie onderzoeken onder intensieve
begeleiding volgen. Na evaluatie wordt besloten of men al dan niet start als onderzoeker bij iMMO.
In 2017 verzorgt iMMO op 30 januari en op 12 september een introductietraining.
Twee keer per jaar, in het voor- en in het najaar, vinden intervisieavonden plaats.
Deskundigheidsbevordering staat daarbij centraal.
Iedere negen maanden organiseert iMMO een studiedag voor rapporteurs. In 2017 op zaterdag
4 februari en op zaterdag 25 november.
Het bureau onderhoudt en distribueert relevante literatuur ten behoeve van de rapporteurs.

Een aantal deelnemers en iMMO-medewerkers tijdens de training van 25 november

3.2.6 Publicaties en communicatie


Afghaanse minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik
In het NPO Radio 1 - programma Reporter levert Elsbeth Kors van iMMO een bijdrage aan de
uitzending van 12 februari over Afghaanse minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik.
 Herbelevingen van martelingen kun je niet faken
Interview met Elsbeth Kors, klinisch psychologe bij iMMO, over medisch onderzoek bij
asielzoekers. In het interview wordt met name ingegaan op de psychische gevolgen van marteling.
Wordt vervolgd, April 2017, nr. 4
 ‘Medical examination in the asylum procedure. Article 18 Directive 2013/32/EU’

de

Een Engelstalig format medisch onderzoek met bijpassende
richtlijnen. Dit biedt zowel voor uitvoerende medici als voor
beslisambtenaren en juristen handvatten voor het uitvoeren en
toepassen van een medisch onderzoek in de asielpraktijk
conform de artikel 18 EU Procedurerichtlijn.
iMMO heeft samen met twee zusterorganisaties uit Hongarije
en Frankrijk deze manual ontwikkeld op verzoek van het
Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de
Europese Commissie in het kader van een Europese project
met de titel ‘Common forensic standards for the medical
examination in the asylum procedure: Art. 18 Directive
2013/32/EU. A genuine contribution to decision-making

 Deux entretiens pour tout dire
Een zusterorganisatie van iMMO in Frankrijk besteedt in dit artikel in het tijdschrift Mémoires
aandacht aan het werk van iMMO.
Mémoires van het Centre Primo Levi, Vivre après la torture, nr. 70 september 2017, blz. 16/17
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Nieuwsbrief
De iMMO-Nieuwsbrief verschijnt digitaal in 2017 op 24 maart en 12 december. De nieuwsbrief is gratis
te ontvangen. Eind december 2017 zijn 621 mensen ingeschreven voor de nieuwsbrief, een toename
van 55 abonnees, en daarvan zijn 516 personen actief bezoeker.

Overzicht aantal abonnees van februari 2012 t/m december 2017

Website
In 2017 kent de website 6.435 gebruikers (497 minder dan in 2016) waarvan 84,7% nieuwe
bezoekers.

4. Lezingen, trainingen en samenwerking
4.1 Lezingen en trainingen
 Universiteit van Amsterdam
Jaarlijks verzorgen Janus Oomen (internist/medisch antropoloog en rapporteur) en Annemieke
Keunen (directeur) in januari een gastcollege over iMMO tijdens de Winterschool Health and
Human Rights van de masteropleiding Medische Antropologie en Sociologie van de UvA.
 Filmfestival Movies that Matter, Den Haag
Op 28 maart is Marieke van den Heuvel, klinisch psycholoog en rapporteur bij iMMO, gastspreker
bij de nabespreking van de film ‘The Wait’ van de Deense regisseur Emile Langballe. De filmmaker
volgt het dagelijkse leven van een Afghaanse tiener en haar gezin.
 Global Health & Tropical Medicine course, UMC Utrecht
Op 12 april geeft Maartje Goudswaard, arts bij iMMO, een lezing over iMMO voor medische
studenten. Het thema van de avond is ‘health care in disaster and humanitarian aid settings’.
Ongeveer 150 internationale studenten wonen de lezing bij.
 IND Casuïstiekbespreking
Elsbeth Kors en Maartje Goudswaard, respectievelijk klinisch psycholoog en arts bij iMMO,
spreken op 20 april met een klein comité van de IND over verschillende casussen. Aan de orde
komen onder meer de interpretatie van het Istanbul Protocol en medische stukken, de inzet en de
rol daarbij van een medisch coördinator, de bepaling van relevantie van een medisch onderzoek en
de mate waarin beperkingen meegenomen worden bij het beslissen.
 VluchtelingenWerk Nl
In 2017 verzorgt Elsbeth Kors op verzoek van VluchtelingenWerk Nl op verschillende locaties in
het land vier trainingen. Met behulp van videomateriaal en aan de hand van de iMMOSignaleringslijst lichamelijke en psychische problemen worden medewerkers van
VluchtelingenWerk Nl getraind in het herkennen van medische signalen van psychische
problematiek.
 ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Op 30 mei houdt Annemieke Keunen een voordracht over het werk van iMMO bij de viering van het
6-jarig bestaan van het Medisch Opvangproject voor Ongedocumenteerden van het ASKV in
Amsterdam.
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 Slotsymposium EU/AMIF-project
iMMO coördineert van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 op verzoek van het Directoraatgeneraal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, een Europees project.
Dit project draagt de titel ‘Common forensic standards for the medical examination in the asylum
procedure: Art. 18 Directive 2013/32/EU. A genuine contribution to decision-making’. Het doel van
het project is om samen met EU-zusterorganisaties een doelmatig medisch onderzoek te
ontwikkelen dat kan worden ingezet om te voorzien in een medisch onderzoek conform artikel 18.
Op 29 juni 2017 organiseerde iMMO ter afsluiting van het project een internationaal symposium
waar de resultaten werden gepresenteerd.

4.2 Public relations
o Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
In 2017 voeren Annemieke Keunen (directeur iMMO) en René Peters (voorzitter) drie
voortgangsgesprekken met de hoofddirectie van de IND, te weten op 18 januari, 27 juni en
7 november.
o Expertmeeting bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden
Op 26 januari wordt tijdens een expertbijeenkomst van het Instituut voor Immigratierecht het
onderzoeksrapport ‘Bij gebrek aan bewijs’ van Stefan G. Kok gepresenteerd. Dit rapport gaat over
de nieuwe werkwijze van de IND onder Werkinstructie 2014/10 om de geloofwaardigheid van een
asielrelaas te beoordelen. Annemieke Keunen is namens iMMO aanwezig.
o Nidos
Op 14 februari spreekt Annemieke Keunen met Tin Verstegen, directeur-bestuurder, en Marjan
Schippers, hoofd afdeling gedragswetenschappen bij Nidos, de landelijke (gezins-) voogdij
instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zij bespreken de praktijk van de artikel
18 onderzoeken, de vergoeding ervan en de mogelijkheden voor pupillen van Nidos.
o CKM-Fier (Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel)
Op 28 januari voeren Annemieke Keunen en Elsbeth Kors een vervolggesprek met Frank
Noteboom en Sabine Leermakers, respectievelijk teamleider en beleidsmedewerker CKM-Fier.
CKM-Fier streeft naar meer aandacht voor het medisch onderzoek bij de onderzoeken naar het
vaststellen van slachtofferschap mensenhandel. iMMO heeft al veel onderzoeken verricht bij deze
doelgroep. De samenwerking op het terrein van mensenhandel wordt verder verkend, waaronder
een dossieronderzoek.
o Debatavond over mensenhandel
In het kader van de Themamaand 'West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel in Nederland'
organiseert het CKM op 28 januari een debatavond. Elsbeth Kors is namens iMMO aanwezig.
o WRV (Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen)
Op studiedagen van advocaten is iMMO aanwezig met voorlichting
o Schadefonds Geweldsmisdrijven Nederland
Op 23 augustus voert Annemieke een vervolggesprek met Angelique Vermeulen van het
Schadefonds. Dit fonds bereidt een pilot voor naar de vaststelling van slachtofferschap
mensenhandel en bespreekt met iMMO de mogelijkheid om daarin waar nodig een medisch
onderzoek uit te voeren naar steunbewijs. De pilot gaat in 2018 van start.
o Kenniscentrum Migratie Arq
Op 31 oktober bespreekt iMMO met het Arq Kenniscentrum Migratie de verschillende
werkterreinen.
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Van aanvraag Mensenhandel tot Asiel
Betrokkene had problemen thuis, werd ernstig mishandeld en werd uitgehuwelijkt aan een veel oudere man.
Ze vluchtte naar een vriendin en werkte voor haar op de markt. Zij ontmoette daar een blanke man, die heel
aardig voor haar was. Hij beloofde haar een nieuwe toekomst en als ze met hem meeging naar een ander
land zou ze voor zijn zieke moeder kunnen zorgen. Hij was voor haar de redder in nood. Hij zorgde voor een
paspoort en hij reisde met haar per vliegtuig waar ze niet voor hoefde betalen.
Nu weet ze dat hij haar voorgelogen heeft. Betrokkene werd door hem gedwongen in de prostitutie te
werken. Na een aantal weken wist ze te ontsnappen. Ze kreeg in het kader van de B8-regeling een tijdelijke
verblijfsvergunning die echter al snel weer werd ingetrokken omdat er te weinig aanwijzingen voor het
opsporen en berechten van de dader(s) waren. Daarna diende betrokkene een asielaanvraag in wegens haar
oorspronkelijke reden van de vlucht en kwam ze op het AZC terecht. iMMO deed medisch onderzoek waarvan
het rapport in de asielprocedure werd gebruikt.

5. Ontwikkelingen 2018
1. Forensisch medisch onderzoek in de asielprocedure
- iMMO verwerkt minimaal 150 aanvragen en voert 100 onderzoeken uit.
2. Kwaliteitsmanagement
Inhoudelijk
- Voortgang ontwikkeling factsheets en literatuuronderzoek.
- Streven om bestaande Engelstalige teksten met betrekking tot dit type FMO voor de
Nederlandse context te actualiseren en publiceren in een Nederlandstalige publicatie.
- Maartje Goudswaard sluit de opleiding Forensische Geneeskunde’ positief af.
- CKM/Fier voert van mei t/m juli een onderzoek uit aan de hand van forensisch medisch
onderzoek door iMMO bij slachtoffers van mensenhandel.
- De studiedag voor rapporteurs van iMMO vindt in 2018 plaats op 22 september.
- Er zijn in het voor- en najaar intervisiebijeenkomsten en op 5 februari en 8 oktober trainingen
voor nieuwe rapporteurs.
Bedrijfsmatig
- Per 1 januari 2018 bestaat er een onderzoeksachterstand van nog 39 uit te voeren
onderzoeken. Deze achterstand is geleidelijk ontstaan doordat iMMO jaarlijks iets meer
aanvragen toewijst dan dat het kan uitvoeren. Er zijn ook steeds meer dubbelonderzoeken
noodzakelijk en iMMO heeft te weinig psychologen-rapporteurs. De achterstand wordt
langzaam weggewerkt met de tijdelijke aanstelling van extra menskracht.
3. Bekostiging van de organisatie
- Voortgang besprekingen met de IND over de bekostiging van iMMO-rapportages die een
bijdrage leverden aan een nieuwe beslissing op asiel.
- In dit kader brengt iMMO op 22 februari een bezoek aan de Directie Migratiebeleid (DMB)
Ministerie Veiligheid en Justitie.
4. Pers en Publiciteit
- iMMO brengt ieder kwartaal een digitale Nieuwsbrief uit.
- Afronding van een Engelstalig artikel over het EU/AMIF-project.
- Publicatie over het verschil in werkwijze tussen iMMO en NFI inzake littekenonderzoek.
5. iMMO verzorgt verder
- in januari een college op de Winterschool Global Public Health and Human Rights van de UvA;
- trainingen voor medewerkers VluchtelingenWerk Nl;
- een lezing voor studenten Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde;
- een lezing bij de Raad van State op 3 mei 2018.
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Open deuren staan bij iMMO symbool voor
de wens dat cliënten de moed vinden om met
hun verhaal naar buiten te treden.
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