
Toelichting op de factuur

Een iMMO-onderzoek is een arbeidsintensief Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) conform 
de richtlijnen van het door de Verenigde Naties aanvaarde Istanbul Protocol. 
Een iMMO-onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Intake 
Na ontvangst van een aanvraag voor een iMMO-onderzoek zorgt de juridisch medewerker 
voor een compleet dossier wat betreft de juridische en medische informatie. 
Vervolgens bespreken een arts, een psycholoog en een juridisch medewerker het dossier aan
de hand van de vraag of er binnen de juridische context voldoende medische aanwijzingen 
bestaan die een medisch onderzoek rechtvaardigen. 
Zo ja, dan wordt besloten met welke medische disciplines en met welke vraagstelling het 
onderzoek wordt uitgevoerd. 

2. Onderzoek
Veruit de meeste iMMO-onderzoeken worden uitgevoerd met meerdere medische 
disciplines (arts en/of psychiater/psycholoog en soms een ander specialisme). Er moeten 
meerdere afspraken van enkele uren gepland worden met betrokkene, een tolk en de 
medisch deskundige(n). Deskundigen voeren onderling overleg en stellen de rapportage op.

                                                                                                                                   
3. Rapportage 

De conceptrapportages worden conform forensische standaarden meegelezen en beoordeeld
door collega-rapporteurs in het kader van de professionele tegenspraak. Tenslotte leest de 
juridisch medewerker het rapport door op leesbaarheid. Deze verzorgt tevens de 
eindredactie en bijlagen.  

Eén iMMO-onderzoek kost gemiddeld in totaal 55 uur werk. Dat is inclusief intake van het 
dossier.

Een iMMO-onderzoek is specialistisch werk en ingrijpend voor alle betrokkenen. 
Onderzoekers moeten voortdurend geschoold worden op transculturele aspecten en 
verschillende vormen van marteling en geweld. 
Het werk werd te belastend voor een volledig vrijwilligersmodel. Het bestuur van iMMO nam 
daarom in 2019 het besluit om meer betaalde krachten aan te stellen. Het iMMO-tarief wordt 
daarom per 01-01-2020 verhoogd. iMMO volgt de tarieven in het Besluit tarieven in 
strafzaken (Btis/versie 01-01-2019 inclusief verhoging 3,1%).
                                                                                                                            
Uit de urenregistratie van iMMO over de afgelopen 8 jaar, blijkt dat één iMMO-onderzoek 
alleen voor de deskundigen gemiddeld het volgende aantal uren vraagt: de psycholoog 
(21 uur), de arts (19 uur). Dat komt  overeen met de pro Justitia uren in strafzaken. Ten 
opzichte van de pro Justitia onderzoeken kost een FMO asiel extra tijd omdat er altijd getolkt 
wordt tijdens het onderzoek. In het nieuwe tarief zijn de uren van de deskundigen bij de intake 
niet verrekend.                                                                                       
                                                                                                          
Volgens het Btis zijn de kosten van een tolk, de ruimte, hulpmiddelen, parkeren, telefonie en 
verzenden van rapporten niet declarabel. 
iMMO hanteert de reiskostenvergoeding per km volgens het Btis. Van andere specialisten 
wordt vooraf om een prijsopgave verzocht. 

NIEUW TARIEF per 01-01-2020: € 5250,00 per onderzoek exclusief reiskosten en eventuele
aanvullende onderzoeken. iMMO berekent geen BTW. 

                                       



Schematisch ziet de opbouw van een iMMO-tarief er als volgt uit:

         

          

Tarieven BTIS per 01-01-2019
Psycholoog per uur 97,07
Psychiater/specialist per uur 126,47

Opbouw iMMO tarief per onderzoek
eenheid prijs totaal

Psycholoog 21 € 97,07 € 2.038,47
Arts 19 € 126,47 € 2.402,93
Professionele tegenspraak en overleg 2,5 € 97,07 € 242,68
Professionele tegenspraak en overleg 1,5 € 126,47 € 189,71
Administratie 8 € 45,00 € 360,00
Tolk (niet declarabel) € 0,00
Onderzoeksruimte en middelen (niet declarabel) € 0,00
TOTAAL € 5.233,78

reiskosten optioneel 0
beeldvorming optioneel 0


