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1. Voorwoord
iMMO heeft de afgelopen jaren een bijzondere positie verworven in Nederland. Het is de enige
organisatie waar men zonder drempel terechtkan voor onafhankelijk forensisch medisch onderzoek naar
slachtofferschap van marteling, geweld en uitbuiting. iMMO is op dit terrein een expertisecentrum en
werkt samen met (inter)nationale partijen. De onderzoeken van iMMO worden serieus genomen door
rechtbanken en de IND. Helaas bestaan er ook nog steeds veel misverstanden over de betekenis van
medische bevindingen in de beslispraktijk. Een open uitwisseling van expertise en ervaring blijft daarom
zowel nationaal als internationaal noodzakelijk.
In 2019 is iMMO een samenwerkingsverband met VluchtelingenWerk Nederland aangegaan welke ten
overstaan van de notaris met een bestuurswisseling op 15 maart 2019 plaatsvindt. Deze samenwerking
ziet uitsluitend toe op de bedrijfsvoering. De onafhankelijkheid en de kwaliteit van de werkzaamheden
van iMMO worden bewaakt door een nieuw benoemde en onafhankelijk opererende professionele raad.
Op 16 mei 2019 wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst met founding en funding partners afscheid
genomen van de oude bestuursleden en leden van de vroegere adviesraad. iMMO is hen allen veel
dank verschuldigd. Het nieuwe bestuur en de leden van de professionele raad worden welkom geheten.
Het jaar staat in het teken van de start van de nieuw beoogde bedrijfsopzet. Zo worden in het najaar het
dossierbeheer en de digitale communicatie definitief in een aparte en nieuwe omgeving ondergebracht.
Er wordt tevens een nieuwe database ingericht. Daarmee vallen de dossiers en onderzoeksinformatie
makkelijker te monitoren en kan de AVG-regelgeving goed worden nageleefd.
De nieuwe bedrijfsopzet voorziet ook in de aanstelling van extra betaalde krachten. Dit gelukt maar
gedeeltelijk en wordt in 2020 doorgezet. Het jaar eindigt vanwege de lagere uitgaven daarom met een
bescheiden resultaat.
Tijdens het schrijven van dit voorwoord is de COVID-19 uitbraak op zijn hoogtepunt. De medische
onderzoeken zijn voorlopig stopgezet en de medewerkers werken voorlopig thuis. Net als in andere
sectoren is de impact van COVID-19 ook voor iMMO groot. Omdat de aanvragen voor onderzoeken
blijven binnenkomen, zal er in 2020 helaas een langere wachttijd ontstaan. Een wachttijd die iMMO in
2020 nu juist had willen verminderen. iMMO verwacht op dit moment financieel gezien geen grote
gevolgen maar dat is wel afhankelijk van de duur dat de stop op onderzoeken duurt.
Ook in 2019 wordt duidelijk dat deze bijzondere forensisch medische onderzoeken veel van de
veerkracht van de betrokkenen vraagt. De gebeurtenissen waarover zij moeten vertellen, betreffen
zonder uitzondering grove schendingen van mensenrechten.
De rapporteurs dragen onbaatzuchtig en met grote inzet en professionaliteit zorg voor de uitvoer van de
medisch onderzoeken. Samen met de medewerkers op kantoor, ondersteund door bestuur en
professionele raad, worden deskundigenberichten afgeleverd die hun eigen rol spelen bij een beslissing
op asiel of tijdens een rechtszaak. Zonder de steun en het vertrouwen van grote en kleine fondsen,
founding partners en particulieren, kan iMMO niet bestaan.
Bestuur en directie zijn allen veel dank verschuldigd.
Namens bestuur iMMO,
Annemieke Keunen
directeur
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2. Bestuursverslag
2.1 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 dat men 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.

2.2 Organisatiestructuur
iMMO is op 14 juli 2011 opgericht door de founding partners Amnesty International NL, Arq Nationaal
Psychotrauma Centrum, ASKV Steunpunt Vluchtelingen, Johannes Wier Stichting, sMAK, Pharos en
VluchtelingenWerk Nederland en is sinds 5 maart 2012 operationeel.
De stichting is gevestigd aan Nienoord 5, 1112 XE te Diemen en ingeschreven in het
handboek 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 Nationaal Psychotrauma Centrum.

2.2.1 Wijzigingen in de organisatie
In 2017, na zes jaar volledig zelfstandig te hebben gewerkt, wordt door het bestuur van iMMO de
voortdurende kwetsbaarheid van iMMO vastgesteld. De kwetsbaarheid betreft de te kleine organisatie,
het forensisch medisch werk dat te intensief en veeleisend is voor een volledig vrijwilligersmodel en de
bekostiging van de organisatie. In 2018 is het VWN dat, na uitvoerig intern consult, besluit om iMMO
onder haar vleugels te nemen. Een gezamenlijke stuurgroep van iMMO en VWN geeft vervolgens vorm
aan de uitwerking van de nieuwe opzet en de overdracht.
Op 15 maart 2019 is iMMO officieel een zelfstandige onafhankelijke organisatie binnen het
samenwerkingsverband van VluchtelingenWerk Nederland.(VWN) iMMO blijft een aparte rechtspersoon
(stichting). Het voorziet in samenwerking op zakelijke gronden. Inhoudelijk blijft iMMO onafhankelijk zijn
werkzaamheden voortzetten gesuperviseerd door een professionele raad. Het nieuwe verband wordt
bezegeld met het bij de notaris ondertekenen van een Overeenkomst van Overdracht.1 Het nieuws over
de samenwerking is zowel door iMMO als door VWN bekend gemaakt op 18 maart 2019.
1 Bijlagen behorend bij dit Jaarverslag en te vinden op de website van iMMO: Akte van Statutenwijziging;
Reglement Professionele Raad; Professioneel Statuut. Zie website iMMO onder Documenten en regelingen.
Daar staat ook het Kerndocument Missie, Visie en Waarden van iMMO.
instuut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek
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Toast op de samenwerking iMMO-VWN d.d. 15 maart 2019
Overdracht voorzitterschap iMMO d.d. 15 maart 2019,
afgetreden en nieuw bestuur, v.l.n.r. Tineke Parson, René Peters,
na ondertekenen Overeenkomst van Overdracht. v.l.n.r.
René Peters, voorzitter vanaf 14-07-2011 & Jan van der Werff Annemieke Keunen (directeur), Ronald Rijnders , Tim Noordhof
(geen bestuurslid/manager Expertise VWN) Jan van der Werff,
Kees Groenendijk en Ernst Faber (penningmeester vanaf 2014)

iMMO zet zijn werkzaamheden voort op basis van:
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.
Een en ander in overeenstemming met het Kerndocument Missie, Visie en Waarden iMMO, 20-02-2012.
De statuten van iMMO zijn gewijzigd in die zin dat per 15 maart 2019:
- het bestuur van iMMO wordt benoemd door het bestuur van VWN;
- er een professionele raad wordt gevormd.
Per 15 maart 2019 is:
- het tot die datum zittende bestuur van iMMO in zijn geheel afgetreden;
- de voormalige raad van advies van iMMO ontbonden;
- met inachtneming van de gewijzigde statuten van iMMO, het door VWN benoemd bestuur
aangetreden;
– de professionele raad samengesteld.
Het bestuur van VWN en het bestuur van iMMO verbinden zich om de nieuwe organisatieopzet van
iMMO te realiseren onder voorwaarde dat zo snel mogelijk de hiervoor toereikende middelen worden
verworven. Het doel hierbij is om te komen tot een grotendeels bezoldigd bedrijfsmodel en de
bekostiging daarvan veilig te stellen voor de toekomst.

2.2.2

Bestuur iMMO

Het bestuur van iMMO zal voortaan bestaan uit twee leden afgevaardigden bestuur VWN en één lid
zijnde niet deel uitmakend van het bestuur van VWN2.
In 2019 zijn directie en het nieuwe bestuur van iMMO voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering
van de plannen die tijdens de voorbereiding van het nieuwe samenwerkingsverband waren opgesteld.
Gedurende 2019 vonden negen bestuursvergaderingen plaats.
iMMO werkt op zakelijk terrein meer met VWN samen:
– iMMO krijgt toegang tot Vluchtweb en iMMO zal daarvoor input leveren op het terrein van medische
aspecten binnen de asielprocedure.
– De trainingen over vroegsignalering van iMMO aan VWN worden bestendigd en wellicht uitgebreid.
2 Samenstelling bestuur, zie website iMMO onder Organisatie/bestuur
instuut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek
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– iMMO gaat gebruikmaken van de mogelijkheden die VWN biedt op het terrein van ICT, de
werkprocessen, databasegebruik en de controle op de uitvoer van de AVG en de privacy wet- en
regelgeving.
– VWN staat iMMO bij op het terrein van de fondsenwerving en communicatie met raad en advies.
– iMMO neemt tijdelijk een jurist, lid van de VWN-afdeling expertise, in het team op. Deze zal de stand
van zaken opmaken met betrekking tot de jurisprudentie van forensisch medisch onderzoek in de
asielbesluitvorming. De uitkomsten van deze analyse komen ten goede aan het werkproces van
iMMO én de informatie voor de gebruikers van Vluchtweb.
Eén van de door het voormalig bestuur van iMMO voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsvoering vindt
geen doorgang. Voorgesteld was om in de nieuwe bedrijfsopzet een meewerkend directeur (arts of
psycholoog) aan te stellen. Na grondig consult door het nieuwe bestuur van alle teamleden, partners en
fondsen, is op de bestuursvergadering van 20 juni 2019 besloten om deze wijziging niet door te voeren.
Belangrijkste argument voor dit besluit zijn de redenen van het team om geen nieuwe directeur te
wensen en daarnaast de moeite die het kost om naast een directeurschap de verplichte BIG-registratie
als behandelaar te borgen.
iMMO blijft gehuisvest in het kantoor van founding partner Arq Nationaal Psychotrauma Centrum. De
ondersteuning van de (loon) administratie wordt ook door hen gefaciliteerd.

2.2.3

Professionele raad

Vanaf 15 maart 2019 kent iMMO een professionele raad. Deze ziet toe op de onafhankelijkheid en
deskundigheid van de activiteiten van iMMO. De bevoegdheden daartoe zijn vastgelegd in het
Reglement Professionele Raad en een Professioneel Statuut. De professionele raad is officieel op
16 mei 20193 geïnstalleerd 4.
De belangrijkste inhoudelijke taken zijn:
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 bindend 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.
De professionele raad is in 2019 drie maal bij elkaar geweest. In deze bijeenkomsten zijn de voor de
werkzaamheden onderliggende officiële stukken besproken en is een plan van aanpak opgesteld door
de directie en de voorzitter. In 2019 vonden tevens de eerste werkbezoeken bij iMMO plaats.
2.2.4

Medewerkers

iMMO werkt in 2019 met een klein team parttime medewerkers onder leiding van Annemieke Keunen
(directeur). Er zijn op parttime basis verder 3 psychologen, 3 artsen, 2 juridisch medewerkers en een
managementassistent in dienst.
3 Op 16 mei organiseert iMMO in het kader van de samenwerking iMMO-VWN een feestelijke bijeenkomst.
Doel:elkaar ontmoeten, afscheidnemen van vertrekkende en kennismaken met nieuwe functionarissen, en met
elkaar van gedachten wisselen over de rol en positie van iMMO in de toekomst.
4 Samenstelling professionele raad: zie website iMMO onder Organisatie/Professionele Raad
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In de tweede helft van 2019 hebben sommige medewerkers tijdelijk een uitbreiding op hun aanstelling
gehad teneinde een deel van de achterstand op te heffen. Ook werden voor dat doel een aantal tijdelijke
krachten ingehuurd.
Medewerkers hebben naast hun werk bij iMMO, een opleiding tot rapporteur volwassenen bij het NIFP/
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie SSC DJI gevolgd. Het actualiseren
van het Istanbul Protocol is in 2019 afgerond maar de publicatie ervan heeft nog niet plaatsgevonden.
De Richtlijn, het onderzoeksformat en de iMMO-Leeswijzer zijn geactualiseerd.
iMMO heeft freelancers op het gebied van de fondsenwerving, de boekhouding en het ontwikkelen van
de database aangesteld.
Personeelszaken wordt verzorgd door de personeelsafdeling van Stichting ARQ.
Per 31 december 2019 bedraagt het aantal fte’s van vaste medewerkers daarmee 4,19 fte en van
tijdelijke medewerkers circa 0,75 fte.
Per 1 januari 2020 gaat het aantal fte’s weer omlaag naar 3,77 fte vaste medewerkers en ongeveer
0,33 fte voor ZZP-krachten.
Vrijwilligers op het bureau
Bij de beoordeling van aanvragen en het begeleiden van rapportages wordt de staf ondersteund door
een groep deskundige vrijwilligers: artsen, psychologen en juristen. Eén vaste vrijwilliger is reeds jaren
actief bij de administratie.
De huisstijl van iMMO wordt onbezoldigd gemonitord door Karin Janssen Design.
2.2.5

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 meervoudige medische problematiek van de te
onderzoeken asielzoeker dat vereist. Bij ieder rapport is sprake van supervisie en ‘collegiale
tegenspraak’.
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
2019 verzorgt iMMO op 8 april en op 23 september een introductietraining. Het bureau organiseert en
distribueert relevante literatuur ten behoeve van de rapporteurs.

Introductietraining nieuwe rapporteurs iMMO september 2019
Trainers iMMO op foto: Elsbeth Kors (l.) en Sonja Swen (r.)
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Twee keer per jaar, in het voor- en in het najaar, vinden intervisieavonden plaats. In 2019 in mei en
november. Bij de intervisiebijeenkomsten staat deskundigheidsbevordering centraal.
Iedere negen maanden organiseert iMMO een studiedag voor rapporteurs. In 2019 vindt deze plaats op
zaterdag 29 juni. Centraal staat de wijze waarop rapportages door rechters worden gelezen en
bevraagd. Mevrouw W.R.H. Lutjes, rechter bij de afdeling bestuursrecht rechtbank Overijssel, heeft
tijdens deze dag haar ervaring met iMMO-rapportages met de iMMO-rapporteurs willen delen.

Studiedag 29 juni 2019

Eind 2019 staan 35 (on)bezoldigde rapporteurs in het iMMO-Tableau van Rapporteurs ingeschreven.
Deze zijn niet allemaal even actief. Gedurende het jaar droegen 32 rapporteurs bij aan de diverse
rapportages. Er werden in totaal 7 nieuwe artsen en 6 aiossen opgeleid. Een Aios doet als psychiater in
opleiding onder begeleiding van een ervaren iMMO-psychiater onderzoek. Helaas namen tegelijk ook
7 rapporteurs afscheid.
Rapporteurs die in 2019 onderzoek verrichten:
Rosanne Arnoldy; Evert Bloemen; Wouter de Boom; Audrey Buerman; Karin Duhne-Prinsen;
Fieke Felix; Imma van Galen-Oosterkamp; Noortje de Haan; Lenneke Heeffer; Adriaan Hennipman;
Marieke van den Heuvel; Erik Hochheimer; Mathijs Hoogstad; Will de Jong; Cécile Klijn;
Elsbeth Kors; Jan Willem Langendijk; Annechien Limburg-Okken; Chayen Lozano Parra;
Esmeralda Masset; Linde Mollers: Dirk Plas; Jankees de Ridder; Harold Smits; Sonja Swen;
Desiree Tijdink; Rogier Vogelenzang; Anna de Voogt; Nicoline van Voorst Vader-Boon;
Anneke van der Werff-Verbraak; Maaike Westra en Elise Zijp.

2.3 Jurisprudentie
De uitkomst van de verschenen jurisprudentie inzake iMMO/medisch steunbewijs in 2019, wordt heel
sterk bepaald door de richtinggevende Afdelingsuitspraak van 27 juni 2018 (2016073770/1,
ECLI:NL:RVS:2018:2086) waarin het toetsingskader uiteen werd gezet.
Veel rechterlijke beoordelingen draaien in 2019 om de vraag of de iMMO-rapportage voldaan heeft aan
de vereisten die de Afdeling in bovengenoemde uitspraak heeft gesteld en of de staatssecretaris aan de
conclusies van het iMMO-rapport voorbij mocht gaan zonder een eigen medisch deskundige te
raadplegen. Een belangrijk vereiste dat de Afdeling stelt, is het zogenaamde ‘onderdelenvereiste’.
instuut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek
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Kort gezegd komt het er op neer dat uit de iMMO-rapportage moet blijken op welke onderdelen van het
asielrelaas, de beperking van het vermogen om consistent en coherent te verklaren, invloed heeft
gehad. Daarmee samen hangt de vraag of de geconstateerde beperkingen alleen gelden voor de
hoofdlijnen of ook voor de details en wat nu precies een hoofdlijn of een detail is. iMMO is van mening,
onderbouwd door vele externe medisch wetenschappelijke bronnen, dat vrijwel niet voldaan kan worden
aan het gestelde onderdelenvereiste, hoge uitzonderingen daargelaten. iMMO heeft de leeswijzer na de
genoemde afdelingsuitspraak in 2018 aangepast om beter te onderbouwen waarom op onderdelen
beoordelen of er sprake is van beperkingen bijna onmogelijk is.
Een ander belangrijk en weerkerend punt waarover een rechterlijk oordeel geveld moet worden in 2019,
betreft de vraag of iMMO in de rapportage wel of niet heeft aangenomen dat het gestelde geweldsrelaas
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Op dit punt blijft iMMO herhalen dat iMMO niet uitgaat van de
waarheid van de gestelde gebeurtenissen. iMMO doet uitsluitend een uitspraak over de relatie tussen
de medische bevindingen en de gestelde gebeurtenissen.
Soms voorziet de Afdeling zelf in de zaak, soms verwijst de Afdeling de zaak terug naar de rechtbank
waar de procedure dan weer herleeft en sommige aspecten van een zaak opnieuw moeten worden
beoordeeld.
In 2019 worden er een tiental Afdelingsuitspraken inzake iMMO en de rol van het medisch steunbewijs
gepubliceerd. In de meeste zaken wordt het hoger beroep van de staatssecretaris gegrond verklaard.
Het is ook één keer voorgekomen dat het hoger beroep van de vreemdeling gegrond werd verklaard. De
grote lijn is in ieder geval dat de Afdeling veelal meegaat in het oordeel van de staatssecretaris waarbij
opvallend vaak wordt verwezen naar de genoemde uitspraak van 27 juni 2018.
Zo oordeelt de Afdeling in een uitspraak van 19 februari 2019, (201706116/1), dat de conclusie uit het
iMMO-rapport over het (on)vermogen van de vreemdeling om over details te verklaren, de
staatssecretaris er niet van hoeft te weerhouden om elementen die op zichzelf onwaarschijnlijk zijn,
ongeloofwaardig te achten en dat dit ook geldt voor elementen die niet stroken met relevante algemene
(landen)informatie.
In een uitspraak van 15 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3460) oordeelt de Afdeling dat de rechtbank
ten onrechte heeft overwogen dat uit de in het iMMO-rapport opgenomen samenvatting van het
asielrelaas blijkt dat de beperking van het vermogen van de vreemdeling om te verklaren, invloed heeft
gehad op het gehele asielrelaas. Een dergelijke samenvatting wordt blijkens de bijgevoegde leeswijzer
immers altijd gegeven, zodat in een individueel geval daarmee geen antwoord wordt gegeven op de
vraag op welke onderdelen van het asielrelaas de beperking van het vermogen om te verklaren invloed
heeft gehad. De staatssecretaris heeft immers in dat relaas verschillende onderdelen onderscheiden.
De Afdeling oordeelt in deze zaak dus dat indien niet aan de vereisten wordt voldaan, het iMMO-rapport
geen waarde meer heeft in de procedure, ongeacht de kwalificaties en ongeacht hoe sterk het medisch
en psychisch steunbewijs ook is. De Afdeling is vooralsnog niet gemotiveerd ingegaan op de
stellingname van iMMO dat het vanuit wetenschappelijk oogpunt vrijwel onmogelijk is om aan het
onderdelenvereiste te voldoen.
In 2019 is iMMO ook een aantal maal als deskundige opgetreden ter zitting. Dit resulteerde onder
andere in de uitspraak van Rechtbank Den Bosch (meervoudige kamer) van 15 mei 2019 (NL17.15583).
In dit geval is forensisch medisch onderzoek uitgevoerd door zowel het NIFP/NFI als door iMMO.
De rechtbank stelt vast dat het NIFP/NFI en iMMO beiden een andere onderzoeksvraag en
onderzoeksmethode hanteren, waarbij het iMMO-onderzoek als ruimer wordt beoordeeld.
De staatssecretaris zal moeten uitgaan van de bevindingen van alle deskundigen voor zover deze
elkaar niet tegenspreken of zijn weerlegd met een contra-expertise. Een deel van de bevindingen van
het iMMO-rapport zien op onderzoek dat niet is verricht door het NIFP/NFI en is daarom niet weerlegd
met een deskundigenbericht.
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De rechtbank oordeelt dat dit deel ook betrokken moet worden bij de geloofwaardigheidsbeoordeling.
De staatssecretaris heeft naderhand de asielaanvraag alsnog ingewilligd.
In 2019 hebben rechtbanken in ongeveer 25 zaken een beroep als gegrond beoordeeld. Het is niet
helemaal duidelijk wat er precies met al deze zaken verder is gebeurd. Soms gaat de staatssecretaris in
hoger beroep, waarvan de uitkomst niet altijd al bekend is. Ook komt het natuurlijk voor dat
asielaanvragen waarin iMMO een rol heeft gespeeld, gedurende de aanvraag door de staatssecretaris
worden ingewilligd.

2.4.

iMMO-onderzoeken

2.4.1

Aantallen en resultaten

De aanvraag voor een forensisch medisch onderzoek door iMMO 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 een enkele
maal onderzoek bij slachtoffers van mensenhandel en slavernij.
Op de website van iMMO staat een duidelijke en uitgebreide checklist voor potentiële aanvragers om na
te gaan of hun aanvraag in aanmerking komt voor een iMMO-onderzoek.
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 richtlijn werd in het jaar 2000 door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten
van de Verenigde Naties gepubliceerd.
Aanvragen iMMO-onderzoek per jaar
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
111
20
1
13
0
0
0
15
160

2017
179
85
49
5
7
3
0
0
30
179

2018
121
38
37
3
10
14
3
2
14
121

27%

23%

21%

17%

14%

33%

36%

2019
80
2
15
0
2
37
6
14
4
80

TOTAAL
1245
667
261
32
70
54
9
16
136
1245

27%

24%

iMMO heeft sinds haar oprichting 1245 aanvragen ontvangen. In 2019 is het aantal aanvragen t.o.v.
2018 met een derde gedaald. In totaal zijn er in 2019 80 aanvragen gedaan, het laagste aantal sinds de
oprichting van iMMO. Er werden in 2019 overigens 49 onderzoeken uitgevoerd (zie tabel twee).
Aanvragen volgen hierin de landelijke trend in de afhandeling van asielzaken. De IND heeft een grote
achterstand in de verwerking van asielaanvragen en kampt met zeer lange wachttijden. Hierdoor
moeten mensen lang wachten op een eerste beslissing op asiel. Indien dat een afwijzing is kan
eventueel een aanvraag voor een medisch onderzoek bij iMMO worden gedaan. Voor iMMO speelt
vooral een rol dat de IND de afgelopen jaren voorrang heeft gegeven aan de zaken die eenvoudig te
verwerken zijn, zoals gezinshereniging, Dublin zaken en ‘veilige derde landen’. Hierdoor zijn de
‘moeilijker’ zaken blijven liggen en de wachttijden opgelopen. Ook heeft de IND een tekort aan
gekwalificeerd en ervaren personeel na een eerdere ontslagronde, waarmee achterstanden niet snel
weg te werken zijn.
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Andere mogelijke oorzaken voor het lage aantal aanvragen zijn:
– Bezuiniging op juridische bijstand: in de zomer van 2019 wordt de rechtsbijstand voor asielzoekers
die een opvolgende aanvraag willen indienen vrijwel afgeschaft.
– Het NIFP/NFI doet een gelimiteerd aantal onderzoeken op verzoek van de IND – circa 10 per jaar.
Deze komen niet als aanvraag bij iMMO terecht.
– De doorlooptijd bij iMMO is momenteel tegen de negen maanden, waardoor advocaten aarzelen een
onderzoek aan te vragen.
– Tot slot kan de negatieve jurisprudentie van de afdeling een rol spelen. Deze komt in de
openbaarheid. In hoeveel zaken de IND direct een nieuwe beslissing neemt of waar de rechtbank de
asielzoeker in beroep gelijk geeft, komt minder in de publiciteit.
In 2019 is het percentage na beoordeling afgewezen aanvragen op 31 december bijna 27%. Dit
percentage gaat nog veranderen wanneer voor beoordeling opgevraagde stukken binnenkomen en de
20 nog te beoordelen aanvragen afgehandeld worden. Dit is een daling vergeleken met de twee
voorgaande jaren maar aardig in lijn met het gemiddelde van 24% over alle afgelopen jaren. Aanvragen
worden afgewezen indien er niet voldoende medische aanknopingspunten lijken te zijn om te
onderzoeken of omdat er juridisch teveel obstakels zijn die een uitgebreid medisch onderzoek
rechtvaardigen.
Afgesloten iMMO-onderzoek per jaar
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
Afgesloten (alle redenen)
Nog openstaand

2012
109
54
51
4

2013
125
49
69
5
2

2014
101

32
62
6
1

2015
96

31
59
6

2016
111

29
73
9

2017

2018

2019

85

38

11
61
13

4
34

109

125

101

96

111

85

38

210
0

203
0

150
0

142
0

160
0

176
3

102
19

TOTAAL
667
54
100
105
98
96
91
74
2
49
0
2
667
2

23
57

1166
79

iMMO heeft in 2019 fors minder rapportages uitgevoerd: 49 (in bovenstaande tabel 13 uit 2017,
34 uit 2018 en 2 uit 2019). Het gemiddeld aantal verrichte onderzoeken over de afgelopen jaren is
88 onderzoeken per jaar.
In 2019 is er door iMMO ingezet op het verkorten van de wachttijd bij iMMO, maar dit was maar beperkt
succesvol. De doorlooptijd vanaf toezegging onderzoek tot en met afronding rapportage duurde tot
oktober 10 maanden, daarna 8 maanden en per januari 2020 weer 9 maanden. Gedurende het jaar
namen zeer veel rapporteurs afscheid. Vanwege pensionering verliep hun BIG-registratie, of men had
geen tijd om de onderzoeken naast het reguliere werk te blijven doen. Ook waren er rapporteurs die het
verrichten van onderzoek en schrijven van een rapportage te zwaar of te tijdrovend vonden. Het
aanstellen van betaalde onderzoekers is maar gedeeltelijk succesvol gebleken. Er is vooral een groot
tekort aan gekwalificeerde psychologen.
Maar de wachttijd heeft niet alleen te maken met het feit dat er minder rapporteurs zijn. Ook de
onderzoeken en de rapportages kosten steeds meer tijd. Naar aanleiding van jurisprudentie worden er
steeds weer nieuwe eisen aan de rapportages gesteld en wordt het opstellen steeds ingewikkelder.
Inmiddels kost het uitvoeren van onderzoek en opstellen van een rapportage gemiddeld ca. 45 uur.
Per 31-12-2019 bestaat er een achterstand van 54 nog uit te voeren rapportages: 33 nog uit te zetten
onderzoeken en 21 onderzoeken in uitvoering.
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Stand procedure ten tijde van aanvraag iMMO
2012
AA
VA
HASA loopt al bij aanvraag
HASA in voorbereiding
Detene
regulier
verlenging bepaalde jd naar onbepaalde jd
onbekend
Controle

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

2016

22
47
14
50
1
7
1
0
142

37
60
10
49
2
1
1
0
160

2017

2018

24
76
3
71
1
3
1
0
179

2019

14
42
12
51
0
1
1
0
121

19
25
6
29
0
0
0
1
80

TOTAAL
211
460
85
426
14
17
11
21
1245

Van alle zaken is de stand van de asielprocedure ten tijde van de aanvraag van een iMMO-onderzoek,
vrij constant. Het betreft ongeveer 50% AA/VA en 40% opvolgende aanvragen.
Vervolg procedure na iMMO-onderzoek 2012-2019
Totaal aantal rapportages
vergunning
procedure bij IND
Rechtbank
Raad van State
Europese Hof
hasa nog indienen
uitgeprocedeerd
MOB
onbekend
Controle

2012
109
80
0
0
0
0
0
23
6
0
109

2013
125
82
3
1
0
3
2
25
9
0
125

2014
101
69
1
2
0
3
2
22
2
0
101

2015
96
43
7
5
9
0
2
26
4
0
96

2016
111
40
7
10
24
0
15
11
2
2
111

2017

2018
85
23
6
7
12
0
25
4
0
8
85

2019
38
2
1
6
1
0
1
1
0
26
38

2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2

TOTAAL
667
339
25
31
46
6
47
112
23
38
667

De zaken uit 2012 zijn alle afgerond – men heeft of een vergunning, is uitgeprocedeerd, of ging MOB
(Vertrek met Onbekende bestemming). In 9 zaken uit 2013 en 8 uit 2014 wordt nog op een definitieve
uitkomst gewacht. Ook over 2015 en 2016 is in respectievelijk 23 en 56 zaken nog een procedure
gaande.
Van 2012-2019 werden 667 rapportages afgerond. Van dat totaal is in 193 zaken de uitslag van de
procedure nog niet bekend: 102 vanwege een nog lopende procedure en 47 hasa’s moeten nog worden
ingediend. De wachttijd voor het indienen van een hasa bij de IND is erg lang en kan oplopen tot ruim
een jaar. In 23 zaken is de cliënt MOB gegaan. 339 mensen ontvingen een vergunning en er raakten
118 mensen (112 + 6 (Europese Hof) ) uitgeprocedeerd. Van alle zaken waarvan de definitieve
gerechtelijke uitspraak bekend is, ontving dus uiteindelijk 74% alsnog een vergunning.
Hierbij moet met nadruk vermeld worden dat we van 187 zaken de uitkomst nog niet kennen. Bij de 23
zaken waarin de asielzoeker met onbekende bestemming is vertrokken zal dit waarschijnlijk niet meer
duidelijk worden.
Helaas weten we van de meeste zaken niet precies in hoeverre een iMMO-rapportage een rol heeft
gespeeld omdat de IND de redenen voor een toekenning asiel niet openbaar maakt.
Adviezen
Jaarlijks wordt iMMO benaderd met uiteenlopende vragen om advies. Deze verzoeken betreffen
meestal de kwestie of een aanvraag indienen zin heeft. Andere adviezen hebben betrekking op vragen
over behandelingen, vragen over belastbaarheid, of algemene vragen met betrekking tot medische
aspecten binnen de asielprocedure.
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2.4.2

Andere gegevens aan de hand van iMMO-onderzoeken

Achter de cijfers zitten mensen met een zeer uiteenlopend profiel. iMMO kan niet ingaan op de
medische aspecten van de onderzoeken, maar wel inzicht geven in een aantal demografische
gegevens. Er zijn geen grote wijzigingen wat betreft de verhouding mannen/vrouwen, hun leeftijd en
afkomst vergeleken met eerdere jaren.
Afkomst van onderzochte cliënten

Verhouding mannen/vrouwen

vrouw

28,60%
man

71,40%

Aanvragen uit landen met 1 cliënt, zijn opgenomen
in de categorie Overig.

Leeftijd

De meeste cliënten zijn tussen de 18 en 50 jaar
oud. Ten tijde van de 1e asielaanvraag waren
27 van hen jongeren van 24 jaar of jonger,
incl. 11 kinderen onder de 18 jaar.
Eén Cliënt was 70 jaar oud.

2.5

Publicaties, lezingen en samenwerking

Expert medico-legal reports: The relationship between levels of consistency and judicial outcomes in
asylum seekers in the Netherlands’

Oud medewerkers publiceerden in 2019 dit artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Torture Journal:
Journal Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture. Rembrant Aarts, Lennard van
Wanrooij, Evert Bloemen en Geert E. Smid in Torture Journal nr. 1-2019’ Klik hier voor het artikel.
Aan de hand van 97 forensisch medische rapportages in asielprocedures in Nederland, analyseerden
de onderzoekers het effect van traumagerelateerde en andere variabelen op het oordeel van de
medische deskundige over de mate van consistentie tussen klachten en relaas. De resultaten
suggereren dat een gestandaardiseerde procedure voor het documenteren van medisch onderzoek de
kwaliteit van justitiële besluitvorming kan verbeteren.
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Nieuwsbrief
De iMMO-Nieuwsbrief verschijnt vier maal per
jaar online en wordt per email verstuurd aan
545 actieve abonnees. Dit is een toename van
4,4 % ten opzichte van vorig jaar.
Website
In 2019 waren er 5.482
(12% minder dan eind 2018)
Na Nederland komen de meeste bezoekers
uit de VS en de ons omringende landen in
de EU.

2.5.1

Nederland
US
Frankrijk
Duitsland
België
China
UK
Overig
percentage bezoekers website per land in 2019

Lezingen en trainingen

Als deel van haar doelstelling van kennisoverdracht verzorgt iMMO elk jaar trainingen en lezingen voor
verschillende organisaties en groepen.


VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
Op 1 mei en 18 september verzorgt iMMO trainingen in Utrecht en Den Bosch voor medewerkers
van VWN. Hierbij worden betrokkenen getraind in het herkennen van medische signalen, onder meer
aan de hand van de Signaleringslijst van iMMO.
Daarnaast verzorgt iMMO een presentatie over het werk van iMMO tijdens de jaarlijkse
actualiteitendag van VWN.



Bijeenkomst Werkgroep Rechtshulp Vreemdelingen
Op 12 november jl. kwamen circa 200 asieladvocaten bijeen op de halfjaarlijkse bijeenkomst van de
Werkgroep Rechtshulp Vreemdelingen. Andrea Pool (asieladvocaat) en Elsbeth Kors (klinisch
psycholoog iMMO) verzorgden daar op uitnodiging een voordracht over de plaats van het forensisch
medisch onderzoek (FMO) in de asielprocedure.

2.5.2

Samenwerking

Istanbul Protocol
Internationaal draagt iMMO bij aan het actualiseren van het Istanbul Protocol. Samen met een grote
groep internationale partners onder leiding van de International Rehabilitation Council for Torture
Victims (IRCT) wordt de huidige tekst van het Istanbul Protocol doorgelicht. Stafmedewerkers van iMMO
hebben zitting in twee verschillende werkgroepen. Het proces bevindt zich in de eindfase en is zo goed
als afgerond.
Mensenhandel
Aan het begin van 2019 vindt opnieuw overleg plaats met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.
iMMO onderzoekt regelmatig mensen die verzeild zijn geraakt in mensenhandel- en
slavenhandelpraktijken. Eenmaal per jaar wordt de stand van zaken met betrekking tot medisch
onderzoek in mensenhandelzaken met elkaar doorgenomen.
Bij iMMO doet Fier/CKM al langere tijd onderzoek in mensenhandelzaken. Vraag is of en hoe het iMMOonderzoek een rol kan gaan spelen in mensenhandelprocedures. Het onderzoek is af maar nog niet in
de openbaarheid gebracht.
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Interessant is dat in het najaar van 2019 eindelijk de evaluatie gereed kwam van de pilot
multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel.
iMMO had als deelnemer van de inrichtingsbesprekingen van deze pilot in 2016 en 2017 zeer gepleit
voor het laten deelnemen van psychologen of psychiaters met verstand van zaken van trauma en het
Istanbul Protocol.
Ook had iMMO er bij de directie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, de penvoerder van de pilot,
op aangedrongen tijdens deze pilotfase een paar medische onderzoeken uit te voeren teneinde de
eventuele meerwaarde van zo‘n onderzoek te kunnen bepalen. Helaas zijn beide aanbevelingen niet
opgevolgd. In de eindevaluatie valt te lezen dat men een psycholoog of psychiater had moeten
benoemen voor het duiden van inconsistente verklaringen en mogelijk trauma.
iMMO heeft in dit kader in 2019 bij wijze van proef in één zaak een onderzoek uitgevoerd waarbij de
vraag naar het slachtofferschap in het kader van schadevergoeding centraal stond. Naar aanleiding van
dit iMMO-onderzoek is het slachtofferschap aannemelijk geacht en heeft betrokkene alsnog
schadevergoeding ontvangen. Helaas weigerde het Schadefonds vervolgens de kosten van het iMMOonderzoek te betalen omdat men eerder niet in bezit van het iMMO-rapport was. Een opvallende
gelijkenis met de argumentatie vanuit de IND om niet voor iMMO-onderzoeken te hoeven betalen in
opvolgende procedures.
iMMO heeft 2019 verder ook contact gehad met Altrecht over de opleiding van de aiossen en met de
Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland over de stand van zaken met betrekking tot
opvolgende procedures. Gedurende het jaar hebben ook drie bijeenkomsten met de directie van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) plaatsgevonden over de bekostiging.

2.6
2.6.1

Duurzame bekostiging iMMO
Bekostiging iMMO-rapportages

IND
iMMO wordt grotendeels bekostigd door bijdragen van vermogensfondsen, verwante ngo’s en donaties.
iMMO is sinds 2016 in gesprek met de hoofddirectie van de IND over de betaling van onderzoeken die
een bijdrage leverden aan een nieuwe beslissing asiel. Immers, àls een iMMO-rapportage een bijdrage
leverde aan een nieuwe beslissing op asiel dan heeft iMMO de IND mede kunnen behoeden voor
schending van het non-refoulement principe.
De onderhandelingen op dit vlak verlopen al jaren zeer traag en moeizaam. In de praktijk betaalt de IND
alleen in eerste procedures en dan vrijwel uitsluitend op gezag van de rechter. In herhaalde procedures
wordt nooit een iMMO-onderzoek vergoed terwijl de staatssecretaris uitdrukkelijk had aangegeven dat
hier sprake moest zijn van maatwerk. Maar zelfs in die zaken waar iMMO het enige novum was, wordt
niet vergoed. iMMO stuurde begin 2019 opnieuw een brief aan de hoofddirectie met concrete
voorstellen om tot een vergelijk te komen. In de daarop volgende besprekingen is helaas geen voor
iMMO bevredigend eindresultaat bereikt.
In 2019 werd in totaal in 21 zaken vergoed waarvan 20 maal op last van de rechter.
Nidos
In het geval van medische onderzoeken bij minderjarige vluchtelingen ontvangt iMMO in een aantal
zaken een vergoeding van Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen). In 2019 is dat in vier zaken
gebeurd.
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2.6.2

BTW-plicht vervallen en nieuw tarief iMMO-onderzoek

In 2019 heeft iMMO bij de belastingdienst verzocht om vrijstelling van de BTW-plicht hetgeen
gehonoreerd werd. Sinds 1 juni 2019 berekent iMMO daarom geen BTW meer.
De afschaffing van de BTW-plicht was voor de directie aanleiding om de tariefstelling opnieuw aan de
orde te stellen. Door de almaar opgeschroefde vragen en eisen van de IND is het aantal benodigde
werkuren per onderzoek weer toegenomen. Het tarief van € 3675 (excl. BTW) was en is niet voldoende
om de kosten van het arbeidsintensieve onderzoek te dekken; onderzoek dat bovendien in toenemende
mate door betaalde professionals wordt uitgevoerd.
In de bestuursvergadering van 26-09-2019 is daarom besloten dat het iMMO-tarief per 01-01-2020
marktconform wordt. Marktconform betekent dat iMMO het tarief vaststelt gebaseerd op de pro Justitia
tarieven in het Besluit Tarieven In Strafzaken (BTIS). Ten opzichte van de meeste pro Justitia
onderzoeken kost een FMO asiel extra tijd omdat er standaard getolkt moet worden tijdens de
gesprekken. Daarom wordt voor iedere discipline 1 uur extra gerekend ten opzichte van de pro Justitia
tarieven.
Met de bijkomende kosten voor de administratie en afhandeling rekent iMMO per 1 januari 2020 € 5250
per onderzoek exclusief reiskosten en eventueel aanvullende onderzoeken.
2.1.3.3 Fondsen, Founding Partners en donateurs
In 2019 ontvangt iMMO opnieuw steun van belangrijke grote partijen. Om te beginnen de ondersteuning
door Adessium, Amnesty en VWN die zich ieder garant stellen voor jaarlijkse bijdragen in de periode
2019-2021.
Niet minder belangrijk is het vertrouwen dat wij ontvangen met de meerjarige steuntoezeggingen door
het Kansfonds, de Konferentie Nederlandse Religieuzen-PIN, het Jacobs Godshuis/Nota 70, Stichting
Geloof & Samenleving en de Stichting Kinderpostzegels.
Daarnaast steunden ook in 2019 de Fundatie van den Santheuvel, de Hofsteestichting, Stichting
Rotterdam en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden de stichting iMMO opnieuw.
Kleinere, maar zeer gewaardeerde bijdragen zijn de donaties van particulieren.
In totaal ontvangt iMMO van fondsen, partners en particulieren € 385.649.

2.7

Ontwikkelingen 2020

Forensisch Medisch onderzoek
De voornaamste bezigheid van iMMO blijft het uitvoeren van forensisch medisch onderzoek. iMMO start
het jaar 2020 met de ambitie om dit jaar met behulp van nieuw aan te stellen krachten een inhaalslag te
maken en de wachttijd aanzienlijk terug te brengen.
Helaas wordt de onderzoekspraktijk halverwege maart 2020 stilgelegd vanwege de uitbraak van het
COVID-19 virus. De vrijgekomen tijd wordt gebruikt voor het inlopen van de werkachterstand en het
verwerken en delen van inhoudelijke literatuur. Er wordt tevens in april een start gemaakt met een
onderzoek naar de praktijk van het artikel 18 onderzoek in Europa.
iMMO verwacht in juni weer met onderzoeken te kunnen starten. iMMO verwacht ook dat het aantal
aanvragen weer langzamerhand zal gaan stijgen nu de IND heeft aangekondigd een inhaalslag te willen
maken met het wegwerken van hun eigen achterstand.
iMMO zal in 2020 een extra psycholoog aantrekken om onderzoeken te doen. iMMO onderzoekt of het
een stagetraject voor aiossen psychiatrie kan inrichten.
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De professionele raad zal in 2020 iMMO onderzoeksdocumentatie beoordelen en een steekproef naar
de kwaliteit van de rapportages verrichten.
In 2020 heeft iMMO contact met belanghebbenden over de toepassing van een medisch onderzoek bij
slachtoffers mensenhandel.
Professionalisering en Kennisoverdracht
iMMO zal zich ook in 2020 inzetten om aan de hand van onderzoeksresultaten kennis te delen met
belanghebbenden over de plaats en impact van een medisch onderzoek in de asielprocedure.
– In mei 2020 verschijnt een artikel van iMMO in Asiel & Migrantenrecht. Hierin worden de meest
voorkomende misverstanden bij het toepassen van een medisch onderzoek in de asielpraktijk
besproken aan de hand van een eigen dossieronderzoek. Er zal met name aandacht worden
besteed aan het onderdelenvereiste. iMMO zal graag de resultaten van dit onderzoek delen met
belanghebbenden waaronder de IND, de advocatuur en de rechtspraak.
– iMMO leidt in maart 2020 een webinar voor collega forensisch artsen in Syrië, de USA en de UK.
– Zoals ieder jaar verzorgt iMMO trainingen voor medewerkers van Vluchtelingenwerk in de diverse
regio’s.
– In het najaar van 2020 is het plan om samen met zusterorganisatie Freedom from Torture (UK) twee
bijeenkomsten te organiseren op het driejaarlijks wetenschappelijk congres van de International
Rehabilitation Centre for Torture Victims (IRCT). Beide bijeenkomsten betreffen de plaats en inhoud
van een medisch onderzoek binnen de asielprocedure in verschillende landen. Inmiddels is duidelijk
dat het congres vanwege COVID-19 in 2021 doorgang vindt.
– Vanwege de COVID-19 uitbraak is in april gestart met een onderzoek naar de toepassing van het
artikel 18 PRI onderzoek in de asielprocedure in Europa. Hiermee wordt voortgeborduurd op de
standaard die iMMO in het AMIF-project in 2016 en 2017 met Frankrijk en Hongarije ontwikkelde.
Financiering en bekostiging van de organisatie
In 2020 wordt intensief gewerkt aan het bestendigen van de financiële toekomst van iMMO. Daartoe
wordt in 2020 een volledig nieuw beleids- en fondsenplan opgesteld. Op dit vlak wordt opnieuw nauwe
samenwerking gezocht met alle founding partners van iMMO.
Ter ondersteuning op dit vlak is per 1 februari 2020 een parttime fondsenwerver aangesteld. Deze zal
ook een groter netwerk van vaste partners en fondsen opzetten.
iMMO blijft zich inzetten voor een realistische bijdrage van de IND. Na jaren gesprekken hierover met de
IND, moet iMMO helaas concluderen dat het ministerie op dit vlak een starre houding continueert.
Daarom moet iMMO vooral naar andere financieringsstromen uitkijken nu de IND nog steeds nauwelijks
voor de gebruikte resultaten wil betalen. Er wordt gewerkt aan aanvragen bij meerdere grotere fondsen.
In het voorjaar is opnieuw een aanvraag bij het UN Torture Fund gedaan. Met bestaande fondsen
worden nieuwe meerjarige samenwerkingen nagestreefd. In 2020 wordt de aanvraag van het CBFkeurmerk onderzocht.
De taakstellende begroting voor 2020 bedraagt € 554.706. Deze begroting sluit op een resultaat van nul
euro. De begroting is gebaseerd op het aanstellen van meer medici om de intake- en doorlooptijd te
kunnen bekorten.
Het resultaat van 2019 is toegevoegd aan het eigen vermogen volgens de resultaat bestemming zoals
toegelicht op blz. 22. iMMO streeft er naar om een algemene reserve te behouden die bij calamiteiten
voldoende is om aan alle onderzoeksverplichtingen te voldoen. Dit betekent in de praktijk een reserve
voor de bureaulasten van 9 tot 12 maanden. Momenteel is dat streefbedrag nog niet gehaald.
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Wat betreft de baten op langere termijn, bestaat de afspraak met Vluchtelingenwerk, Amnesty
International NL en Adessium Foundation, dat zij iMMO gezamenlijk in 2020 en 2021 nog met € 290.000
per jaar ondersteunen. Met Nidos is afgesproken dat zij per jaar tot een maximum van € 25.000 aan
onderzoeken bij hun pupillen zullen bekostigen. Ook met andere partijen streeft iMMO naar meerjarige
afspraken en hoopt iMMO dat opnieuw met een aantal partijen te bewerkstelligen.
iMMO verwacht financieel gezien op korte termijn geen grote impact van het COVID-19 virus. Inkomsten
via de rechtbank zullen tijdelijk minder kunnen zijn omdat ook veel zittingen zijn stilgelegd. Wat de
effecten op de onderzoekspraktijk zijn, valt op dit moment nog niet te voorspellen. iMMO vertrouwt erop
met maatregelen conform de RIVM-richtlijnen, de onderzoekspraktijk weer te kunnen hervatten. De
inkomsten gebaseerd op onderzoeken in 2020 zijn pas in 2021 en 2022 te verwachten vanwege de
lange duur van de procedures.

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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3.1. BALANS

31/12/2019

31/12/2018

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

-

95
-

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

46.050
411.785

95

77.319
348.153
457.835

425.472

457.835

425.567

PASSIVA
Vrij besteedbaar eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve(s)

293.557
27.494

278.291
22.566
321.051

Voorzieningen

21.262

300.857
19.685

21.262
Kortlopende schulden & overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
25.725
Overige schulden
89.797
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19.685

32.350
72.675
115.522

105.025

457.835

425.567
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3.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2019
realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

BATEN
Subsidies
Vergoede onderzoeksopdrachten
Overige bijdrages

383.125
79.425
3.661

454.397
66.375
7.000

352.500
54.787
4.434

Som der baten

466.211

527.772

411.721

Personeelslasten
Directe onderzoekslasten
Communicatie- en representatielasten
Arq kantoorlasten
Overige kantoor- en organisatielasten

385.624
14.002
4.629
21.691
20.121

475.357
10.000
7.000
20.000
15.915

362.696
4.106
4.032
32.202
14.473

Som der lasten

446.067

528.272

417.509

LASTEN

Resultaat voor financiële baten en lasten
Rentebaten
RESULTAAT

20.144

500-

5.788-

50

500

214

20.194

-

5.574-

RESULTAATBESTEMMING
Dotatie bestemmingsreserve i.v.m. WAB
Mutatie algemene reserve i.v.m. WAB
Resultaatmutatie algemene reserve
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4.928
15.266

2.566
2.5665.574-

20.194

5.574-

22

Diemen, april 2020

3.3. KASSTROOMOVERZICHT

2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat (exclusief financiële baten/lasten)
Afschrijvingen
Verandering in vlottende middelen
- mutaties overlopende activa
- mutaties overlopende passiva

20.144

5.788-

95

189

31.269
12.074

50.3805.801
43.343

44.579-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

50
-

214
50

214

-

-

63.632

49.964-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

Mutatie liquide middelen
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3.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.4.1. ALGEMENE GRONSLAGEN
Toegepaste standaarden
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
waarderingsgrondslagen en conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor organisatieszonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640). De
jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Verslagperiode
In deze jaarrekening wordt verslag gedaan over het boekjaar 2019. Het boekjaar is gelijk aan het
kalenderjaar; dit geldt ook voor de vergelijkende cijfers.
Schattingen
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van de door de directie van stichting iMMO gemaakte schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende posten.
Verbonden partij
Per 15 maart 2019 is Stichting iMMO verbonden aan de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland
(VWN). Statutair is vastgelegd dat het bestuur van iMMO steeds zal bestaan uit twee
bestuursleden welke gelijktijdig bestuurder van VWN zijn en één ander bestuurslid. De
jaarrekening van iMMO zal in de jaarrekening van VWN geconsolideerd worden op basis van de
bepalingen in RJ-Richtlijn 217, onderdeel 3 (“consolidatiekring”).
3.4.2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA & PASSIVA
Algemeen
Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa met een aanschafwaarde van meer dan €450,- worden gewaardeerd tegen
aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte
levensduur. Investeringen die in een boekjaar hebben plaatsgevonden worden naar tijdsgelang
afgeschreven. Gehanteerd afschrijvingspercentage: 33,3%
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Indien van
toepassing wordt bij de waardering rekening gehouden met oninbaarheid. Te ontvangen
subsidies worden opgenomen in het jaar waarop zij volgens de betreffende beschikking
betrekking hebben.
Liquide middelen
De liquide middelen van stichting iMMO bestaan uit kas- en banktegoeden.
Eigen vermogen
Het deel van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder belemmering door wettelijke of
statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, is
aangeduid als “Algemene reserve”.
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Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat het bestuur daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid heeft gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou
zijn toegestaan, dan is dit deel aan te merken als “Bestemmingsreserve”. De Algemene reserve en
de Bestemmingsreserves vormen gezamenlijk het “Vrij besteedbare eigen vermogen”. Een
Bestemmingsreserve blijft “vrij besteedbaar” omdat het bestuur van de stichting de mogelijkheid
heeft om die bestemming aan te passen.
Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht door derden, dan is dit deel van het
eigen vermogen aan te merken als “Bestemmingsfonds”. Bestemmingsfondsen worden nader
aangeduid als “Vastgelegd eigen vermogen”. Bij vastgelegd eigen vermogen heeft het bestuur
niet de mogelijkheid om de bestemming aan te passen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de beste schatting van de nominale waarde van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Subsidievoorschotten en subsidies
ontvangen voor toekomstige periodes worden als subsidieverplichting opgenomen op de balans.
3.4.3. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben. Lasten welke hun grondslag hebben in het boekjaar worden in
aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden, conform de cao
GGZ, verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Stichting iMMO heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Voor de
pensioenregeling in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd
recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).
Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregeling inclusief het vermogensbeheer
ondergebracht bij (dochters van) PGGM N.V. Stichting iMMO heeft geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies.
Overige bepalingen
In de statuten van de stichting is geen regeling opgenomen over de resultaatbestemming.
3.4.4. KASSTROOMOVERZICHT
Algemeen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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3.5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
Materiële vaste activa
Stand per 01-01-2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen
Stand per 31-12-2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
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31/12/2019

31/12/2018

37.250
16
7.350
810
624

76.975
142
202

46.050

77.319

Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen subsidies
Te ontvangen rente
Overige vorderingen
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten

Alle vorderingen en overlopende activa zijn in beginsel inbaar binnen 1 jaar na balansdatum.
Liquide middelen
Triodos betaal- & spaarrekeningen
ASN spaarrekening
SNS spaarrekening
BLG spaarrekening
MoneYou spaarrekening
Kas

323.489
88.244
52

70.095
88.192
87.064
1.204
101.456
142

411.785

348.153

457.835

425.567

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

ACTIVA TOTAAL
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PASSIVA
Vrij besteedbaar eigen vermogen
Algemene reserve
Stand per 01-01-2019
Mutaties
Resultaatverwerking
Stand per 31-12-2019

278.291
15.266
293.557

Bestemmingsreserve personeel
Stand per 01-01-2019
Mutaties
Resultaatverwerking
Stand per 31-12-2019

22.566
4.928
27.494

Reserves
De bestemmingsreserve personeel betreft een reserve welke in 2015 door het bestuur is
gevormd om de kosten voor de wettelijke transitievergoeding (wijziging ontslagrecht Wet
Arbeidsmarkt in Balans m.i.v. 1 januari 2020) als nodig te kunnen dekken.
Voor de bepaling en hoogte van de van de algemene reserve wordt uitgegaan van de
maximumnorm volgens de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van de brancheorganisatie
Goede Doelen: 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie op jaarbasis. Het streefbedrag voor
stichting iMMO is bepaald op 1 jaar 100% van de kosten van het personeel in dienstverband,
50% van de kantoor- en organisatiekosten en 0% van de overige kosten. Gebaseerd op de
afgelopen 2 boekjaren staat het streefbedrag voor de algemene reserve daarmee ca. €354.000
(ultimo boekjaar: 81%).
Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen
Stichting iMMO heeft een overeenkomst kosten voor gemene rekening met Stichting Arq voor
HRM en huisvesting. Hieruit vloeit een verplichting ad €16.812 voor 2020.
In 2019 is een meerjarige subsidietoekenning voor een totaalbedrag van €300.000 ontvangen
van Adessium, voor de periode 1 april 2019 t/m 31 maart 2022. Hiervan is evenredig €75.000
voor boekjaar 2019, €100.000 voor boekjaar 2020, €100.000 voor boekjaar 2021 en €25.000
voor boekjaar 2022 bestemd.
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31/12/2019

31/12/2018

21.262

19.685

21.262

19.685

18.375
7.350

25.000
7.350

25.725

32.350

Voorzieningen
Voorziening levensfasebudget

Vooruitontvangen bedragen
Te besteden subsidies
Te verrichten onderzoeksopdrachten

Alle subsidieverplichtingen hebben een looptijd van 1 boekjaar of korter.
Overige schulden
Loonheffing af te dragen
Pensioenpremie af te dragen
Vakantie- en eindejaarstoeslag te betalen
Reservering vakantiedagen
Schulden inzake personeel

17.199
583
12.361
12.404
42.547

14.638
789.654
10.773
34.987

BTW af te dragen
Crediteuren
Accountantskosten
Overige te betalen kosten
Transitoria

5.136
22.949
8.591
10.574
47.250

8.914
3.218
7.224
18.332
37.688

89.797

72.675

457.835

124.710

PASSIVA TOTAAL
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3.6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR
BATEN

realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

100.000
95.000
95.000
17.500
30.000
12.250
10.000
7.350
16.025

100.000
95.000
95.000
17.500
30.000
12.250
10.000
7.350
87.297

100.000
20.000
20.000
77.500
18.375
10.000
30.000
7.350
69.275

383.125

454.397

352.500

79.425

66.375

54.787

2.524
1.137

3.000
4.000

2.664
1.770

3.661

7.000

4.434

466.211

527.772

411.721

Subsidies
Adessium Foundation
Amnesty International
Vluchtelingenwerk Nederland
PIN-fonds
Kansfonds
Kinderpostzegels
Geloof & Samenleving van de Remonstranten
Stichting Dioraphte
St. Jacobs Godshuis
Overige fondsen *

Vergoede onderzoeksopdrachten
Overige bijdrages
Periodieke & incidentele schenkingen
Overige inkomsten

TOTALE BATEN

* Bijdrages zijn o.a. ontvangen van: Hofsteestichting, Fundatie van den Santheuvel Sobbe
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LASTEN

realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Personeelslasten (incl. projectpersoneel)
Brutolonen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Overige uitkeringen & passiveringen
Reiskosten woon-werkverkeer
Uitkering ziekteverzuimverzekering
Loonkosten

210.897
41.089
23.425
16.872
17.568
1026.413
9.407306.755

207.059
39.773
22.943
16.671
15.024
7.773
3.335
312.578

ZZP & ingeleend personeel - medisch
ZZP & ingeleend personeel - juridisch
ZZP & ingeleend personeel - beleidsondersteuning
ZZP & ingeleend personeel - fondsenwerving
ZZP & ingeleend personeel - financieel
Kosten ZZP & ingeleend personeel

17.996
7.200
2.420
17.651
6.374
51.641

16.912
6.536
3.162
26.610

Opleidingen & cursussen
Ziekteverzuimverzekering & Arbo
Overig
Overige personele kosten

7.390
13.364
6.474
27.228

9.188
10.319
4.001
23.508

385.624

475.357

362.696

1.151
182
381
9.787
2.501

2.500
1.000
1.000
3.000
2.500

1.640
62
484
1.920

14.002

10.000

4.106

4.338
291

4.000
2.000
1.000

3.483
327
222

4.629

7.000

4.032

Directe onderzoekslasten
Trainingskosten vrijwillige rapporteurs
Vakliteratuur
Porti
Database
Onkosten rapporteurs en overige kosten

Communicatie- & representatielasten
Website
Deelname symposia
Drukwerk & representatie
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LASTEN (VERV.)
Arq kantoorlasten *

realisatie
2019
21.691

begroting
2019
20.000

realisatie
2018
32.202

Stichting Arq belast op jaarbasis kosten door voor de dienstverlening op het gebied van huur- en
servicekosten, gas/water/elektriciteit & schoonmaakkosten, kantoormeubilair, P&O en financiële
diensten en het bedrijfsrestaurant voor het kantoor van stichting iMMO te Diemen.
Overige kantoor- & organisatielasten **
Bestuurskosten
Accountantskosten
Bankkosten
Afschrijvingskosten
ICT
Overige kantoor- en organisatiekosten

3.626
8.736
218
95
6.372
1.074

3.000
7.000
3.415
2.500

2.529
6.813
229
189
3.398
1.315

20.121

15.915

14.473

De leden van het bestuur verrichten hun werk voor de stichting onbezoldigd, gemaakte kosten
kunnen worden gedeclareerd maar dat is in het boekjaar niet voorgekomen.

TOTALE LASTEN

446.067

528.272

417.509

Gebeurtenissen na balansdatum
Net als veel andere organisaties ondervindt iMMO de gevolgen van de Coronacrisis. Voor zover
wij kunnen overzien heeft het Coronavirus geen financiële invloed op de huishouding van iMMO.
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3.7. VASTSTELLING JAARREKENING DOOR HET BESTUUR
Het bestuur van Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek heeft de
jaarrekening over 2019 vastgesteld in de vergadering op 23 april 2020.

J.H. van der Werff, voorzitter

E.O. Faber, penningmeester

M. Parson-van Deudekom, lid
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OVERIGE GEGEVENS
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