Reglement Professionele Raad iMMO
Preambule
iMMO beoogt een bijdrage te leveren aan de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder
door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane
behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van een
asielprocedure.
iMMO maakt hiertoe gebruik van professionals – in het bijzonder medici en psychologen – die
beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en door middel van een arbeidsovereenkomst of
op andere wijze aan het iMMO zijn verbonden. De relatie tussen het iMMO en deze professionals is
gekenmerkt door duurzaamheid, gedeelde visie en wederzijds respect.
iMMO is een vertrouwensinstituut, waaraan uit de aard van de activiteiten hoge eisen van integriteit en
vertrouwelijkheid moeten worden gesteld. In het iMMO wordt gevoelige informatie over personen
gewisseld, waarvan openbaarheid of kennisname door derden schade voor het iMMO en voor
betrokkenen kan veroorzaken. Het iMMO is voorts een instituut dat zich wil profileren op de kwaliteit
van het af te geven professioneel oordeel.
iMMO is opgericht op 14 juli 2011 door verschillende op dit werkterrein in Nederland betrokken
organisaties en functioneert sinds 1 januari 2019 een zelfstandig functionerende eenheid binnen
Vluchtelingenwerk Nederland.
De statuten van iMMO gebieden de instelling van een Professionele Raad. Het onderhavige reglement
is het reglement bedoeld in artikel 11 van de statuten van iMMO.

Reglement
1.

Instelling, taken en rechten
1.1.

iMMO beschikt over een Professionele Raad, hierna ook kortweg aan te duiden als
Raad.

1.2.

De Professionele Raad bevordert en bewaakt de onafhankelijkheid en de kwaliteit
van de werkzaamheden van iMMO, te weten het voorbereiden en uitvoeren van
forensisch-medische onderzoeken alsmede onderwijs, voorlichting en onderzoek op
dat terrein. Daarnaast heeft de Raad een adviserende rol en dient als klankbord voor
directie en bestuur van iMMO.

1.3.

De Professionele Raad heeft als taak:
1. het bewaken van de professionele integriteit van iMMO, inzonderheid dat alle
werkzaamheden inzake forensisch medische onderzoeken plaatsvinden in
overeenstemming met aanvaarde professionele standaarden en vigerende
rechtsregels, zonder oneigenlijke beïnvloeding door derde personen,
instanties of omstandigheden, zodanig dat het oordeel van iMMO door alle
betrokken partijen als objectief gezaghebbend kan worden aanvaard;
2. het geven van een oordeel over een verschil van inzicht tussen een bij iMMO
werkzame zorgprofessional en de directie of het bestuur betreffende de
professionele werkzaamheden of over een (vermeende) onjuiste of
ongeoorloofde invloed op de uitvoering van een forensisch medisch
onderzoek of de rapportage daarover, overeenkomstig het Professioneel
Statuut van iMMO;
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3. het adviseren van het bestuur bij het beleid van iMMO bij het opzetten en
uitvoeren van forensisch medische onderzoeken en onderwijs, voorlichting
en onderzoek;
4. het signaleren van voor iMMO relevante ontwikkelingen;
5. het overigens gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en bestuur
over alle aspecten en ontwikkelingen die naar het oordeel van de Raad van
belang kunnen zijn.
1.4.

De Raad heeft de bevoegdheid tot het geven van
1. aanwijzingen;
2. adviezen.
Aanwijzingen hebben betrekking op uitsluitend de dimensies van het functioneren
van en binnen iMMO genoemd in lid 3 sub 1 van dit artikel. Adviezen hebben
betrekking op alle in lid 3 genoemde dimensies.

1.5.

Aanwijzingen worden door het bestuur gevolgd en in voorkomend geval uitgevoerd.
Van adviezen kan het bestuur gemotiveerd afwijken.

1.6.

Als de Raad voornemens is naar aanleiding van een element van het beleid van
iMMO of een (voorgenomen) besluit van het bestuur een aanwijzing te geven, nodigt
hij het bestuur uit zijn standpunt over de door de Raad voorgenomen aanwijzing
binnen vier weken aan de Raad kenbaar te maken. Op verzoek van Raad of bestuur
vindt desgewenst nader overleg plaats.

1.7.

Het bestuur stelt de Raad in de gelegenheid advies uit te brengen over de
voornemens ten aanzien van in ieder geval de volgende onderwerpen:
1. het algemeen beleidsplan van iMMO;
2. de deskundigheidsbevordering van medewerkers en rapporteurs;
3. overige door het bestuur voorgenomen besluiten die een aanmerkelijke
wijziging in de onafhankelijkheid, aard of omvang van de organisatie of van
de kwaliteit van haar werkzaamheden tot gevolg hebben.

1.8.

Aanwijzingen en adviezen worden door de Raad als regel als orgaan vastgesteld,
daarnaast kunnen individuele leden van de Raad door bestuur en directie in
voorkomende gevallen op persoonlijke titel worden geconsulteerd.

2.

Samenstelling en profiel
2.1.

De Professionele Raad wordt samengesteld uit natuurlijke personen die op
persoonlijke titel door het bestuur van iMMO daartoe worden aangezocht. Tot het
doen van suggesties voor geschikte kandidaten worden uitgenodigd de Raad en
organisaties die iMMO daartoe heeft uitgenodigd.

2.2.

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een volledige en evenwichtige
representatie van relevante disciplines, deskundigheden en achtergronden. Het gaat
hierbij zowel om praktische als theoretische ervaring. Dit heeft in ieder geval
betrekking op de volgende aspecten:
1. (forensische en curatieve) geneeskunde
2. (forensische en curatieve) psychologie
3. mensenrechten en vreemdelingenrecht
4. gezondheidsrecht
5. opvang en zorg voor asielzoekers.

2.3.

De Raad bestaat uit een door het bestuur na advies van de Raad te bepalen aantal
van tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

2.4.

De leden van de Raad worden door het bestuur van iMMO benoemd, geschorst en
ontslagen.
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2.5.

Met het lidmaatschap van de Raad is onverenigbaar de functie van directeur van
iMMO, het lidmaatschap van het bestuur van iMMO alsmede het lidmaatschap van
het Bestuur en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk
Nederland.

2.6.

Als het bestuur voornemens is een nieuw lid in de Raad te benoemen, worden ten
minste de volgende organisaties hiervan in kennis gesteld en uitgenodigd te
attenderen op geschikte kandidaten:
1. Amnesty International Nederland
2. Forensisch Medisch Genootschap
3. Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
4. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
5. Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
6. Vereniging van Asieladvocaten en –juristen Nederland (VAJN)
7. VluchtelingenWerk Nederland
8. ASKV / Steunpunt Vluchtelingen
9. SMAK
10. Johannes Wierstichting
11. Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
12. Arq Psychotrauma Expert Groep
13. College voor de Rechten van de Mens.

2.7.

Leden van de Raad worden benoemd voor de duur van vier jaar. Zij zijn direct
aansluitend twee maal voor eenzelfde termijn herbenoembaar.

2.8.

De voorzitter van de Raad is bij voorkeur een jurist en bij voorkeur een (oud-)rechter.
De voorzitter wordt als zodanig op voordracht van de Raad door het bestuur
benoemd voor een termijn samenvallend met diens termijn als lid van de Raad.

2.9.

Het lidmaatschap van de Raad eindigt op eigen verzoek, door het verstrijken van de
benoemingstermijn indien herbenoeming niet volgt of niet mogelijk is dan wel door
ontslag door het bestuur.

2.10.

Ontslag door het bestuur vindt uitsluitend plaats na het betrokken raadslid te hebben
gehoord over dat voornemen en na raadpleging van de overige leden van de Raad,
op zwaarwegende gronden, waaronder in ieder geval worden verstaan:
1. het duurzaam niet nakomen van de verplichtingen als lid van de Raad;
2. een gemotiveerd verzoek daartoe van een meerderheid van de Raad;
3. zodanige met de belangen van iMMO strijdige gedragingen waardoor het
verder deel uitmaken van de Raad in redelijkheid niet mogelijk is.

2.11.

Het bestuur kan op verzoek van de meerderheid van de leden van de Raad een lid
van de Raad schorsen op dezelfde gronden als bedoeld in artikel 2.10. Een
schorsing duurt maximaal drie maanden. Als het bestuur binnen die termijn niet tot
ontslag van het betrokken lid heeft besloten, vervalt de schorsing van rechtswege.

3.

Werkwijze
3.1.

De Professionele Raad komt tenminste vier maal per jaar bijeen of zoveel vaker als
door het bestuur of de voorzitter of tenminste twee leden van de Raad gewenst.

3.2.

(Een vertegenwoordiging van) het bestuur en de directie wonen de vergaderingen
van de Raad bij, tenzij de Raad in een concreet geval anders besluit. Het bestuur
verschaft de Raad tijdig de informatie die in redelijkheid voor zijn functioneren
noodzakelijk is en draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning
(convocatie, organisatie en verslaglegging). Het bestuur en de directie verschaffen de
Raad alle door deze in redelijkheid gewenste informatie betreffende iMMO en zijn
werkzaamheden.
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3.3.

Tot de informatie bedoeld in het vorige lid worden in ieder geval gerekend:
1. periodieke overzichten van aard en aantallen onderzoeken en hun vervolg;
2. periodieke overzichten van bekend geworden jurisprudentie waarin de
onderzoeken van iMMO zijn meegewogen;
3. het (meer)jaarlijkse opleidingsplan en de realisatie daarvan;
4. rapportage over het kwaliteitsprogramma;
5. klachten inzake iMMO en de behandeling daarvan.

3.4.

Vergaderstukken worden per post en/of langs elektronische weg uiterlijk vijf
werkdagen vóór de voorgenomen vergadering aan de leden van de Raad
beschikbaar gesteld.

3.5.

Voor het vaststellen van een aanwijzing of een advies is de aanwezigheid ter
vergadering van tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad
vereist. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, als alle leden
daarmee akkoord zijn. De voorzitter draagt er zorg voor dat een dergelijk besluit
schriftelijk wordt vastgelegd in het verslag van de eerstvolgende vergadering.

3.6.

Aanwijzingen en adviezen worden vastgesteld met gewone meerderheid van
stemmen uitgebracht door de ter vergadering aanwezige leden. Van een van de
aanwijzing of het advies afwijkende mening van één of meerdere leden wordt op hun
verzoek in een door henzelf te formuleren dissenting opinion verslag gedaan.

3.7.

De Raad kan behalve via geconvoceerde vergaderingen ook elektronisch worden
geconsulteerd, bijvoorbeeld via e-mail of via een op een afgesloten deel van de
website van iMMO te creëren forumfunctie.

4.

Verplichtingen lid van de Professionele Raad
4.1.

Een lid van de Professionele Raad draagt met zijn kennis en kunde naar vermogen
bij aan de realisatie van de doelstellingen van iMMO en het bevorderen van de
onafhankelijkheid en de kwaliteit van de werkzaamheden van de organisatie.

4.2.

Een lid van de Raad woont de vergaderingen van de Raad als regel bij.

4.3.

Een lid van de Raad zal geheim houden al hetgeen hem in die hoedanigheid ter
kennis komt. Deze geheimhouding heeft betrekking op informatie die niet op
rechtmatige wijze voor het publiek of derden toegankelijk is en waarvan het bestuur
of de directie de vertrouwelijkheid heeft gesteld of waarvan hij de vertrouwelijkheid
moet begrijpen. Hij tekent daartoe een vergelijkbare geheimhoudingsverklaring als de
andere bij iMMO betrokken medewerkers.

4.4.

Een lid van de Raad draagt zorg dat in verband met dat lidmaatschap tot zijn
beschikking gekomen en komende bescheiden, in papieren, elektronische of andere
vorm, niet door derden kunnen worden ingezien. Hij draagt zorg voor een adequate
vernietiging van deze bescheiden of biedt deze ter vernietiging aan aan het
secretariaat van iMMO.

4.5.

Een lid van de Raad zal van de informatie geen gebruik maken voor doeleinden uit
hoofde van een andere functie dan die in de Raad, tenzij anders afgesproken.

4.6.

De verplichtingen tot geheimhouding blijven bestaan na beëindiging van het
lidmaatschap van de Raad.

5.

Kosten
5.1.

Leden van de Professionele Raad ontvangen geen bezoldiging. Gemaakte kosten
worden op gelijke wijze als die voor medewerkers en rapporteurs vergoed volgens de
regels van de CAO GGZ.
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6.

Vaststelling en wijziging reglement
6.1.

Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, op voorstel van de
Professionele Raad of uit eigen beweging van het bestuur nadat het de Raad in de
gelegenheid heeft gesteld zich over de voorgenomen wijziging uit te spreken.

6.2.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur na de Raad in de
gelegenheid te hebben gesteld zich daarover uit te spreken.

Vastgesteld door het bestuur op 19 december 2018.
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