
JAARVERSLAG 2018

instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek



Nienoord 5

1112 XE  Diemen

T: 020-840 76 70

info@stichtingimmo.nl

www.stichtingimmo.nl

mailto:info@stichtingimmo.nl
http://www.stichtingimmo.nl/


INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord 4

2. Bestuursverslag 5

2.1 Algemeen 5

2.1.1 EU Procedurerichtlijn 2013/32/EU Artikel 18: Het medisch onderzoek 6 

2.1.2 Jurisprudentie 7

2.1.3 Duurzame bekostiging iMMO 8

2.1.3.1 Bekostiging iMMO-rapportages door de IND 8

2.1.3.2 Fondsen en Founding Partners 8

2.1.4 Mensenhandel 9

2.1.5 De toekomst van iMMO 9

2.1.6 Kwaliteitsmanagement 10

2.2 iMMO-onderzoeken 10

2.2.1 Aantallen en resultaten 10

2.2.2 Andere gegevens aan de hand van iMMO-onderzoeken 13

2.3 Organisatie 13

2.3.1 Doel en missie 13

2.3.2 Organisatiestructuur 14

2.3.2.1 Samenstelling bestuur 14

2.3.2.2 Samenstelling Adviesraad 14

2.3.2.3 Bureau 14

2.3.2.4 Rapporteurs 15

2.3.2.5 Opleiding en begeleiding 16

2.3.2.6 Publicaties en communicatie 16

2.4 Lezingen, trainingen en PR 17

2.4.1 Lezingen en trainingen 17

2.4.2 Public Relations 18

2.5 Ontwikkelingen in 2019 18

3. Jaarrekening 2018 20

3.1 Balans 21

3.2 Staat van baten en lasten 22

3.3 Kasstroomoverzicht 23

3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 24

3.5 Toelichting op de balans 26

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 30

3.7 Vaststelling jaarrekening door het bestuur 34

4. Overige gegevens 35

4.1 Controleverklaring accountant 36

ins�tuut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek                                                                                                               3   

  



1. Voorwoord

In dit jaarverslag legt iMMO verantwoording af over de werkzaamheden die het in 2018 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 onder betrokkenen in (asiel-) besluitvormingsprocedures. Het instituut heeft 
daarmee een plaats in de implementatie van Europese regels inzake de behandeling van 
asielaanvragen. 

Het jaar 2018 stond bestuurlijk vooral in het teken van een duurzame onderbrenging van de kleine en 
kwetsbare organisatie van iMMO. Dit proces was al in het voorjaar van 2017 in overleg met enkele 
sleutelorganisaties gestart. Vrucht hiervan bleek een door alle stakeholders gedeeld inzicht met 
betrekking tot de toekomstige opzet van iMMO, gekenmerkt door de volgende drieslag.

 iMMO blijft een aparte rechtspersoon (stichting), maar gaat deel uitmaken van een grotere 
organisatie, met structurele waarborgen voor de onafhankelijkheid.

 De organisatieopzet wordt een kleiner maar vast team van 10 à 15 rapporteurs, die zich elk 
verbinden jaarlijks een bepaald quotum fmo’s te verrichten en daarvoor ook bezoldigd worden.
Zij doen dit deeltijds naast hun reguliere baan of praktijk. 

 Het team staat onder leiding van een meewerkend directeur uit een van de professies, als 
waarborg voor directe verbinding met en materiekennis van de processen en werkzaamheden
in iMMO.

Na een doorwrochte verkenning bleek VluchtelingenWerk Nederland (VWN) geëigend én bereid 
iMMO te accommoderen. Vanuit iMMO is met overtuiging en vertrouwen voor deze optie gekozen. 
Een gezamenlijke stuurgroep van iMMO en VWN heeft vervolgens vormgegeven aan de uitwerking 
van de nieuwe opzet en de overdracht. Op 15 maart 2019 vond ten overstaan van de notaris de 
overdracht plaats. Met de onderbrenging van iMMO in het verband van VWN is een noodzakelijke 
voorwaarde gerealiseerd voor de bestendiging van iMMO’s werkzaamheden. 

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 directeur Annemieke Keunen en de 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 stelden. Tot slot is iMMO ook de organisaties die door hun financiële ondersteuning 
het werk van iMMO mogelijk maken zeer erkentelijk.

Met dit voorwoord rond ik mijn werkzaamheden voor iMMO af. Een laatste dankwoord geldt mijn 
collega-bestuurders – Ernst Faber, Kees Groenendijk en Ronald Rijnders – op wier betrokken en 
deskundige inzet iMMO in de voorbije jaren altijd heeft kunnen rekenen. En met wie het zeer plezierig 
samenwerken was.

Namens het bestuur,

René Peters
voorzitter (van 14-7-2011 tot 15-3-2019)
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2. Bestuursverslag

2.1 Algemeen

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 (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. 

Het jaar 2018 wordt gekenmerkt door het voorbereiden en werken aan een belangrijke wijziging van 

de organisatie zoals de voorzitter van het bestuur hierboven uiteen heeft gezet. Daarnaast ging alle 

aandacht uit naar de uitvoering van de onderzoeken. iMMO raakte eind 2017 een aantal zeer ervaren 

rapporteurs kwijt omdat zij hun big registratie niet langer kunnen verlengen. Het lukt iMMO niet goed 

om nieuwe rapporteurs te vinden; in de medische sector is er grote vraag naar ervaren medici en 

psychologen. Bijna alle onderzoeken moeten in samenwerking tussen een arts en en psychiater of 

een psycholoog worden uitgevoerd. Het betekent al met al dat iMMO nog steeds met een achterstand 

kampt en de wachttijd helaas groot blijft.

 

Eind 2018 zijn sinds de oprichting van iMMO, in totaal 1165 aanvragen beoordeeld en 618 

onderzoeken uitgevoerd. iMMO kent nog steeds een strenge triage. Gemiddeld valt 23% van de 

aanvragen af; in 2018 was dat 28%. In 2018 melden zich in totaal 121mensen bij iMMO met het 

verzoek medisch onderzocht te worden, een afname van 58 aanvragen ten opzichte van 2017. iMMO 

voert in 2018 74 onderzoeken uit waaronder één in opdracht van een rechtbank. Eén iMMO-

onderzoek vergt circa 45 uur werk waarvan de rapporteurs gemiddeld 35 uur voor hun rekening 

nemen.

In 2018 wordt iMMO een aantal keren door een rechtbank of de betrokken advocaat verzocht in de 

rechtbank de inhoud van een iMMO-onderzoek toe te lichten. In februari verzoekt de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) aan iMMO-deskundigen om uitleg te komen 

geven in een gevoegde zitting in drie uitgebrachte rapportages. Alle uitspraken van rechtbanken en 

die van de ABRvS in het bijzonder, geven aanleiding tot interne reflectie. 

De bekostiging van iMMO-rapportages staat onverminderd op de agenda van het lopende 

directieoverleg tussen IND en iMMO. Over dit onderwerp is door iMMO in 2018 verschillende malen 

gesproken met de Directie Migratiebeleid en de Hoofddirectie van de IND. Eind 2018 is met de nieuwe

hoofddirectie van de IND afgesproken dat iMMO en IND in 2019 een overeenkomst zullen sluiten om 

dit hoofdstuk definitief af te ronden. 

iMMO wordt ook in 2018 gesteund door veel verschillende fondsen, particuliere giften en collecte 

opbrengsten van kerkelijke gemeenten. iMMO is al deze partijen namens de slachtoffers van ernstige 

mensenrechtenschendingen, zeer dankbaar voor het in iMMO gestelde vertrouwen en de 

ondersteuning. 
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2.1.1 EU-Procedurerichtlijn 2013/32/EU Artikel 18: Het medisch onderzoek 

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. Het is niet precies

bekend hoeveel aanvragen de IND in 2018 voor een medisch onderzoek indient bij het NIFP/NFI. 

Mondeling werd in een directieoverleg gesproken over niet meer dan 15 onderzoeken. iMMO ontvangt

in 2018 121 verzoeken om een medisch onderzoek. 

In maart 2018 publiceert mr. dr. Marcelle Reneman een artikel waarin zij stelt dat de IND de 

mogelijkheid tot het verrichten van een medisch onderzoek wel erg restrictief toepast. Zij formuleert 

een tweetal prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie van de EU waarin de wel/niet toepassing van 

een artikel 18 medisch onderzoek centraal staat. In het artikel besteedt zij ook aandacht aan de strikte

lijn die door de Afdeling lijkt te zijn ingezet met betrekking tot het wegen van medisch bewijs. Het 

onderwerp komt in september 2018 uitvoerig terug in het door haar in opdracht van de UNHCR 

uitgevoerde onderzoek naar het tijdig herkennen van kwetsbare asielzoekers. Zij concludeert daarin 

dat niet alleen iMMO-rapportages maar ook NIFP/NFI rapportages vrij gemakkelijk door de IND 

terzijde worden geschoven. Eén van de belangrijke redenen die zij noemt, is dat IND-

beslisambtenaren het medisch bewijs niet van belang achten indien het in hun ogen niet sterk is. De 

meeste moeite blijft men houden met het interpreteren van de bewijskracht van psychische 

bevindingen.1 

De IND baseert zich binnen het gevoerde beleid op de aanname dat iedereen tijdens de eerste 

procedure coherent en volledig moet kunnen 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. 

Uit onderzoek is bekend dat dit uitgangspunt om medische redenen voor veel van de mensen 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 troubleert. 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 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. In tegenstelling tot de interview situatie bij de IND wordt er in een medisch 

onderzoek bij iMMO juist uitgebreid stilgestaan bij het ondergane geweld. Getracht wordt om het 

onuitsprekelijke bespreekbaar te maken. Er komen dan ook zeer regelmatig niet eerder genoemde 

details en feiten boven tafel. En uiteindelijk wordt er conform het Istanbul Protocol door meerdere 

medische professionals een oordeel geveld over de medische bevindingen en de relatie tot het 

gestelde asielrelaas.  

Met grote regelmaat worden de bevindingen van een iMMO-onderzoek door de IND gedevalueerd of 

zelfs helemaal genegeerd. Uit het hierboven genoemde onderzoek van Marcelle Reneman blijkt dat 

deze huiver niet alleen de onderzoeken van iMMO treft; maar ook die van het NIFP/NFI. Verder 

verschillen de medisch onderzoeken van het NIFP/NFI op belangrijke punten in de uitvoering met die 

van iMMO. 

1 Reneman, A. M. (2018). Potentieel prejudicieel: Europese verplichting tot het laten doen van 

forensisch medisch onderzoek in asielzaken? Journaal Vreemdelingenrecht, 17(1), 61-69.) Reneman, A. M., & Al 

Tamimi, Y. (2018). Identification of asylum seekers with special reception and procedural needs in the Dutch 

asylum procedure. (Migration Law Series). Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law.
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Het blijft de wens van iMMO dat de uitvoering van een medisch onderzoek met collega onderzoekers 

van het NIFP en NFI bespreekbaar is en dat de IND in gesprek blijft over de waarde van een 

forensisch medisch onderzoek. 

Een ontwikkeling om in de gaten te houden ten aanzien van de artikel 18 onderzoeken zijn de 
onderhandelingen in Brussel over de vervanging van de asielprocedurerichtlijn artikel 18 door 
verordening art. 23 lid 1 en lid 2. Hierin wordt voorgesteld dat alleen het medisch rapport dat door de 

immigratiedienst wordt opgevraagd (artikel 18.1) overlegd moet worden. Er staat niets meer in over 

rapporten die op verzoek van de asielzoeker (art.18.2) zijn opgesteld. Deze mogelijke wijziging 

betekent zonder meer een ernstige verslechtering voor de rechtspositie van mogelijke slachtoffers van

marteling en geweld. Nederland heeft tegen de mogelijke wijziging geen bezwaar gemaakt. De 

onderhandelingen liggen op dit moment stil. 

2.1.2 Jurisprudentie

6 februari 2018 Raad van State

Tijdens een gevoegde zitting van de Raad van State op 6 februari, worden in een meervoudige 

kamerzitting drie zaken behandeld waarbij iMMO een rapportage had opgesteld. Het betreft onder 

andere de vraag hoe iMMO onderzoek doet naar de medische toestand van betrokkenen ten tijde van 

de gehoren en hoe zich dit verhoudt tot een FMMU-advies. iMMO werd tijdens de zitting opgeroepen 

een toelichting op de onderzoeken te geven. Bij de zitting is ook een eindverantwoordelijk arts namens

FMMU aanwezig. De afdeling doet eind juni 2018 uitspraak (ABRvS 201703047/1/V2). De IND moet 

voortaan een medisch deskundige inschakelen om te reageren op een iMMO-deskundigen bericht. In 

het vonnis worden ook voorwaarden benoemd waarmee in de toekomst rekening moet worden 

gehouden. Voor medici is het voor sommige van deze voorwaarden moeilijk om deze te volgen. Met 

name het uitgangspunt dat een getraumatiseerde asielzoeker toch in elk geval over de kern van het 

asielrelaas iets moet kunnen verklaren ten tijde van de gehoren. Uit medisch onderzoek blijkt 

onomstotelijk dat dat nu juist een groot probleem is voor een deel van de mensen. 

Rechtbank Rotterdam, NIFP/NFI en iMMO rapporteerden in dezelfde zaak

Op 30 oktober 2017 zijn zowel deskundigen van iMMO als van het NIFP/NFI opgeroepen bij een 

zitting van de Rechtbank Rotterdam (Awb 16/24920). In deze zaak hebben NIFP/NFI en iMMO 

onderzoek bij betrokkene verricht. In de uitspraak stelt de rechtbank vast dat de conclusies van de 

deskundigen van iMMO en van het NIFP/NFI niet met elkaar in tegenspraak zijn. De rechtbank vindt 

de conclusies van iMMO alleen verderstrekkend. Dat de gradaties die iMMO geeft aan littekens of 

psychische klachten ruimte laten voor andere oorzaken, betekent niet dat de conclusies van het 

iMMO-rapport van geen waarde zijn. Daarnaast merkt de rechtbank op dat de IND de conclusies van 

het NIFP/NFI stringenter uitlegt dan deze door het NIFP/NFI zijn geformuleerd. Gezien bovenstaande 

concludeert de rechtbank dat de IND onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij een deel van het 

asielrelaas ongeloofwaardig heeft geacht. De rechtbank veroordeelt de IND tot het vergoeden van de 

kosten van het opstellen van het iMMO-rapport. De IND gaat in hoger beroep. De Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat in zijn uitspraak niet verder in op de inhoud van 

beide forensisch medische rapportages en verklaart het hoger beroep van de IND kennelijk ongegrond

(RvS 201802796/1/V2).
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2.1.3 Duurzame bekostiging iMMO

2.1.3.1  Bekostiging iMMO-rapportages door de IND

iMMO wordt grotendeels bekostigd door bijdragen van vermogensfondsen, verwante ngo’s en 

donaties. Voor een kleiner deel is iMMO afhankelijk van vergoeding door de IND. Met de hoofddirectie

van de IND (HIND) voert iMMO hierover sinds 2016 overleg. 

In 2016 voert op verzoek van de hoofddirectie IND, de afdeling Onderzoek & Analyse een onderzoek 

uit naar de rol van iMMO-rapportages in asielzaken. De hoofdvraag is of een iMMO-onderzoek een 

bijdrage aan een nieuwe beslissing op asiel levert. Op basis van het rapport van 3 november 2016, 

wordt geconcludeerd dat, ongeacht de stand van de procedure, in circa 45% van de door iMMO 

uitgebrachte rapportages, deze een bijdrage leveren aan de IND-beslissing tot statusverlening. 

Vervolgens is op verzoek van de hoofddirectie door de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek gedaan naar

het door iMMO gecalculeerde tarief. Op basis van het rapport van de ADR van 22 juni 2017 komen de 

hoofddirectie IND en iMMO op 27 juni 2017 mondeling overeen dat:

1. de IND een iMMO-onderzoek vergoedt indien dat een bijdrage levert aan de beslissing tot 

statusverlening;

2. de vergoeding in het bestaande model van iMMO – dus met onbezoldigde vrijwilliger-rapporteurs – 

€ 3.200,- exclusief BTW bedraagt.

In het kader van vergoeding in herhaalde procedures (hasa) wordt mondeling besproken dat 

maatwerk moet worden toegepast hetgeen de Staatssecretaris ook per brief van 12 oktober 2017 aan 

de Eerste Kamer (Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 088, H) laat weten. 

Met HIND wordt afgesproken dat de IND bovenstaande afspraken uitwerkt voor de beslissingspraktijk.

Het leidt tot de Instructie vergoeden bij iMMO-rapportages van 01-10-2017 (IB 2017/84). Echter, deze 

instructie blijkt een aantal formuleringen te bevatten die iMMO niet in lijn acht met de mondelinge 

afspraken. De punten van verschil zijn in 2018 in opvolgende gesprekken aan de orde gesteld. Het 

voornaamste punt van discussie betreft de praktijk dat de IND weigert om te vergoeden bij een 

herhaalde asielaanvraag. Wat iMMO betreft bestaat daar geen enkele juridische grondslag voor. 

Sterker nog, niet vergoeden is in strijd met artikel 18 waarin duidelijk staat dat de kosten van een 

medisch onderzoek uit openbare middelen moeten worden betaald. De verschillende inzichten leiden 

niet tot een bevredigende oplossing. De besprekingen liggen een tijd stil vanwege een  

directiewisseling bij de IND. 

De nieuwe HIND spreekt eind 2018 de verwachting uit dat iMMO en de IND spoedig tot een definitieve

afspraak over de vergoeding zullen komen. iMMO stuurt daarom begin 2019 opnieuw een brief met 

concrete voorstellen. Deze dient nu als uitgangspunt voor verdere bespreking. 

2.1.3.2 Fondsen en Founding Partners

iMMO was en is voor het werk vrijwel geheel van founding partners en 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 Nederland. 

Met de totstandkoming van de nieuwe samenwerking tussen iMMO en Vluchtelingenwerk Nederland 

op 15 maart 2019, hebben ook Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland iMMO opnieuw

voor 3 jaar hun financiële steun toegezegd. Met het Kansfonds, Geloof en Samenleving van de 

Remonstranten, St. Jacobs Godshuis/Nota 70, de stichting Kinderpostzegels en een anoniem fonds 

werden eveneens afspraken voor partnerschappen voor meerdere jaren gemaakt. 
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In 2018 ontvangt iMMO opnieuw grotere en kleinere bedragen voor onderzoeken van Fundatie Van 

den Santheuvel, Sobbe - Hofsteestichting - Stichting Dioraphte - Stichting Kinderfonds Van 

Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - Stichting Rotterdam, Weeshuis Doopsgezinden en een

aantal anonieme fondsen. 

iMMO is de particuliere en vaak trouwe donateurs dankbaar voor hun donaties:  in totaal voor een 

bedrag van € 2937

Er is in totaal € 352.500 aan fondsen toegezegd voor 2018. 

2.1.4 Mensenhandel

Ook in 2018 spreekt iMMO verschillende malen met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 

Seksueel Geweld tegen Kinderen 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. In dat kader vond onder andere op 22 januari 2018 een gesprek plaats tussen CKM-

Fier, iMMO, VU-Amsterdam en Equator Foundation.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven 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. In 2019 wordt de uitslag van 

deze pilot verwacht. 

2.1.5 De toekomst van iMMO

Het bestuur van iMMO voert in 2018 intensief overleg met fondsen en founding partners over het 

bestendigen van de toekomst van iMMO. Na uitvoerig intern beraad gaat iMMO met ingang van 

15 maart 2019 zijn opzet veranderen. Het gaat hierbij om verbetering van zowel de kwaliteit van de 

dienstverlening, de doelmatigheid van de werkzaamheden als de robuustheid van de organisatie. De 

organisatiewijziging vertaalt zich in een drietal hoofdpunten en een stevige ambitie voor de komende 

jaren:

1. iMMO blijft een aparte rechtspersoon (stichting) die deel gaat uitmaken van het grotere verband 

van Vereniging VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Met ingang van genoemde datum benoemt 

VWN het bestuur van stichting iMMO. De samenwerking met VWN biedt de mogelijkheid kennis en

ervaring uit te wisselen en ook op andere terreinen synergie te realiseren.

2. Gelijktijdig wordt een nieuw statutair orgaan ingesteld: de Professionele Raad. De Professionele 

Raad bewaakt de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de werkzaamheden van iMMO, te weten 

het voorbereiden en uitvoeren van fmo’s alsmede onderwijs, voorlichting en onderzoek op dat 

terrein. Het orgaan kan daartoe aanwijzingen geven aan directie en bestuur. Daarnaast heeft de 

Raad een adviserende rol en dient hij als klankbord voor directie en bestuur van iMMO.

3. iMMO krijgt een leiding (directie) conform het profiel ‘meewerkend professional’ (arts of 

psycholoog). De werving voor een nieuwe directeur wordt in 2019 gestart.

Het is de ambitie dat iMMO de komende jaren toewerkt naar een kleiner, vast team van 10 à 15 

rapporteurs  die zich elk verbinden jaarlijks een bepaald quotum fmo’s te verrichten en daarvoor 

bezoldigd worden. Zij doen dit deeltijds naast hun reguliere baan of praktijk. Om die ambitie te kunnen 

realiseren moeten aanvullende fondsen worden verworven. In de komende tijd is de inzet van 

vrijwilliger-rapporteurs hard nodig en essentieel om iMMO naar de toekomst te brengen.
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2.1.6 Kwaliteitsmanagement

Ieder jaar wordt op gezette tijden aandacht besteed aan de vraag hoe iMMO de kwaliteit van de 
rapportages, de opleiding en het bedrijfsproces kan verbeteren. 

In 2018 is door de staf veel tijd besteed aan het grondig tegen het licht houden van het 
onderzoeksprotocol. De aanpassingen zijn inhoudelijk met de rapporteurs gedeeld op de jaarlijkse 
studiedag en intervisie bijeenkomsten. Ook de iMMO-leeswijzer is helemaal opnieuw ingericht en 
aangepast.

Maartje Goudswaard rondt in maart 2018 de opleiding tot forensisch arts af bij de profielopleiding 
Forensische geneeskunde van de NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health). 
In het najaar van 2018 startten Elsbeth Kors en Maaike Westra met een opleiding tot forensisch 
deskundige bij het NIFP.

Medewerkers volgen verschillende externe studiedagen.

iMMO is actief betrokken bij het actualiseren van het Istanbul Protocol (IP) onder leiding van de  
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). Dit is een internationaal proces. 
Namens iMMO maken Elsbeth Kors en Maartje Goudswaard/Lenneke Heeffer respectievelijk deel uit 
van de onderzoeksgroep psychiatrie/psychologie en overige artsen en specialisten. 

2.2 iMMO-onderzoeken

2.2.1 Aantallen en resultaten

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’  .   

De gemiddelde tijd aan één aanvraag en onderzoek besteed, is 45 uur.  

Tabel 1. Aanvragen iMMO-onderzoek per jaar 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAAL

Aanvragen 210 203 150 142 160 179 121 0 1165

Afgesloten met onderzoek en rapportage 109 125 101 96 111 72 4 618

Afgewezen 48 42 28 22 20 49 20 229

Afgesloten met advies 11 6 3 3 1 5 2 31

Afgesloten geen doorgang toegezegd onderzoek 11 12 4 11 13 7 5 63

Toegewezen beoordeeld maar nog in onderzoek 0 0 0 0 0 14 41 55

Nog te beoordelen: stukken aanwezig 0 0 0 0 0 1 24 25

Nog te beoordelen: wachten op stukken 0 0 0 0 0 3 19 22

Ingetrokken voor beoordeling 31 18 14 10 15 28 6 122

Controle 210 203 150 142 160 179 121 0 1165

Percentage afwijzing beoordeelde aanvragen 27% 23% 21% 17% 14% 33% 28% 23%

Het aantal aanvragen per week in 2018 is gemiddeld 2,3 aanvragen per week. We sluiten het jaar af

met 121 aanvragen, het laagste aantal sinds de oprichting van iMMO. 
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De vraag is natuurlijk waarom het aantal aanvragen opnieuw is gedaald; een daling die al jaren aan de

gang is. Daarop valt geen eenduidig antwoord te geven. 

Verschillende oorzaken spelen hierbij alleen of in samenhang een rol: 

- er is een lange doorlooptijd (10 maanden) omdat het aantal  rapporteurs blijvend (te) beperkt is

- er zijn maar weinig onderzoeken die nog door één deskundige kunnen worden uitgevoerd; dat kost 

meer tijd dan in de beginjaren

- in de afgelopen jaren werd de meerderheid van zaken die eerst met een iMMO-rapport gegrond 

was verklaard, in beroep weer teniet gedaan. Dat genereert een beeld van negatieve 

jurisprudentie. Overigens moet hier opgemerkt worden dat uiteindelijk in meerderheid van de zaken

met een iMMO-rapport alsnog asiel wordt verleend (zie verder onder tabel 4 Vervolg procedure).

- iMMO scherpte in 2017 het toezeggingsbeleid aan en stroomlijnde de beoordelingscriteria. Er werd

meer afgewezen dan de twee jaar daarvoor. Het effect hiervan wordt met name in 2018 zichtbaar. 

Aangezien een aanvraag indienen veel werk is, kan het zijn dat de advocatuur vaker van een 

aanvraag afziet. 

- de advocatuur heeft een beperkt aantal uren om rechtsbijstand te verlenen, in het bijzonder bij 

herhaalde procedures, en het is veel werk om een dossier compleet aan te leveren.

In 2018 is het aantal afgewezen aanvragen gemiddeld 28%, dat is iets lager dan in 2017 Over alle

afgelopen jaren is het percentage afwijzingen gemiddeld 23%. 

 

Tabel 2. Afgesloten iMMO-onderzoek per jaar

In 2018 zijn vier onderzoeken aangevraagd, toegezegd en afgerond. Het jaar 2016 is wat betreft het 
afronden van onderzoeken afgesloten.

Per 31-12-2018  bestaat er een achterstand van 55 nog uit te voeren rapportages uit 2017 en 2018: 
28 nog uit te zetten onderzoeken en 27 in onderzoek. 

iMMO heeft in 2018 in totaal fors minder rapportages kunnen uitvoeren: 74 ten opzichte van 91 in 
2017. 
Voornaamste reden is dat er te weinig rapporteurs zijn; met name psychologen zijn nauwelijks te 
vinden ondanks vele pogingen met advertenties en via het eigen netwerk. iMMO vraagt veel tijd van 
de vrijwillige rapporteurs; 1 onderzoek kost hen al gauw 35 uur werk.  
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Tabel 3. Stand procedure ten tijde van aanvraag iMMO 

Van alle zaken is de stand van de procedure tijdens de aanvraag 54% 1e procedure en 40% HASA. 

Tabel 4 Vervolg procedure na iMMO-onderzoek 2012-2018

De zaken uit 2012 zijn afgerond – men heeft of een vergunning, is uitgeprocedeerd, of ging MOB 
(vertrek met onbekende bestemming). In 9 zaken uit 2013 en 9 uit 2014 wordt nog op een definitieve 
uitkomst gewacht. Uit 2015 en 2016  is respectievelijk in 25 en 68 zaken de uitkomst nog niet bekend. 

Van 2012-2018 werden 618 rapportages afgerond. Van dat totaal is in 168 zaken de uitslag van de 
procedure nog niet bekend: 125 vanwege een nog lopende procedure en 43 hasa's moeten nog 
worden ingediend. De wachttijd voor het indienen van een hasa bij de IND is erg lang en kan oplopen 
tot 8 maanden. In 22 zaken is de cliënt MOB gegaan. 322 mensen ontvingen een vergunning en er 
raakten 106 mensen  (100 + 6 (Europese Hof) ) uitgeprocedeerd. Van alle 428 zaken (322 + 106) 
waarvan de definitieve uitslag bekend is, ontving uiteindelijk 75% alsnog een vergunning. Hierbij moet 
met nadruk vermeld dat we van 190 zaken de uitkomst nog niet kennen waarbij dat vermoedelijk van 
22 MOB zaken helemaal niet meer duidelijk wordt. Bovendien moet vermeld dat we van de meeste 
zaken niet precies weten in hoeverre een iMMO-rapportage een rol heeft gespeeld omdat de IND de 
redenen voor een toekenning asiel niet openbaar maakt. 

Tabel 5 Adviezen 

Met uiteenlopende vragen wordt iMMO jaarlijks benaderd om advies. Het betreft meestal vragen die te
maken hebben met de vraag of een aanvraag indienen zin heeft. Andere adviezen hebben betrekking
op vragen over  behandelingen,  vragen over  belastbaarheid,  algemene vragen met  betrekking  tot
medische aspecten binnen de asielprocedure. 
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2.2.2 Andere gegevens aan de hand van iMMO-onderzoeken

Onderstaande 3 grafieken spreken voor zich. De cijfers hebben betrekking op de onderzochte 
populatie in 2018.  Er zijn geen grote wijzigingen wat betreft de verhouding mannen/vrouwen, hun 
leeftijd en achtergrond vergeleken met eerdere jaren.

Veruit de meeste cliënten zijn tussen de 18 en 50 jaar oud. 

Helaas zijn er ook elk jaar weer cliënten jonger dan 18. 

Aanvragen van cliënten die met 

minder dan 6 uit hetzelfde land 

komen, zijn opgenomen in de  

categorie Overig  

2.3 Organisatie

2.3.1 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. 
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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.  

2.3.2 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). 

2.3.2.1 Samenstelling bestuur

In 2018 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 2018 acht keer bijeen.

2.3.2.2 Samenstelling Adviesraad 

In 2018 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), Patricia Heijdenrijk (directeur-

bestuurder Pharos), drs. Eduard Nazarski (directeur Amnesty International), mr. Tim Noordhof 

(manager expertise VluchtelingenWerk Nl), Petra Schultz (campaigner bij ASKV/Steunpunt 

Vluchtelingen), drs. Han Schumacher (arts en medisch adviseur sMAK), Jan-Wilke Reerds (voorzitter 

Raad van Bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep), mr. Sebastiaan de Groot (bestuurslid 

International Association of Refugee Law Judges) en mr. drs. Wil Voogt (socioloog, jurist en 

bestuurslid Johannes Wier Stichting).

De Adviesraad komt in 2018 bijeen op 23 mei.

2.3.2.3 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 en forensisch arts (0,44 fte). Lenneke Heeffer (arts) werkt als ZZP-er ongeveer 

0.22 fte bij iMMO.  Maaike Westra (GZ-psycholoog), Karin Duhne-Prinsen (GZ-psycholoog) hebben 

zich ieder voor 0,22 fte aan iMMO verbonden. Het bureau wordt bezet door Meeuw Kollen, juridisch 

medewerker en Joke te Vaanholt, managementassistent (ieder 0,89 fte). Maartje Goudswaard – sinds 

1 juni 2016 in dienst  – beëindigt per 1 december haar werkzaamheden voor iMMO.
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Per 31 december 2018 bedraagt het aantal fte’s van vaste medewerkers daarmee 3,11 fte en van 

tijdelijke medewerkers 0,44 fte (bij een 36-urige werkweek). De functie van arts (0,44 fte) is vacant.

Op ZZP-basis maakt iMMO gebruik van de diensten van Dymfke van Lanen (financieel controller) en 

Jurjen Procee (fondsenwerving).

Vrijwilligers op het bureau

Bij de beoordeling van aanvragen en het begeleiden van rapportages wordt de staf wekelijks 

ondersteund door Adriaan Hennipman (chirurg n.p.), Marieke van den Heuvel (klinisch psycholoog), 

Sanne Mensink (forensisch arts) en Isabel de Groot (masteropleiding rechten). 
 

v.l.n.r.: Marieke  

van den Heuvel, 

Isabel de Groot,        

Meeuw Kollen 

(op rug gezien),         

Lenneke Heeffer en  

Adriaan Hennipman

Han Schumacher (arts), Frits Boer (emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie) en Marieke van 

den Heuvel begeleiden rapporteurs bij het schrijven van rapportages. 

Voor andere inhoudelijke taken zijn verschillende vrijwilligers gedurende 2018 voor kortere of langere 

tijd actief: Jop van den Berg (arts/ex-rapporteur), Eeuw van den Heuvel (jurist), Marijke Lutjenhuis 

(arts/ex-rapporteur) en tot medio 2018 Simone Brouwer (psycholoog) Jet Steen en Leonie Waldeck 

(studenten psychologie). 

Louise Zwart (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) ondersteunt wekelijks het bureau in de 

administratie.

De huisstijl van iMMO wordt onbezoldigd gemonitord door Karin Janssen (Karin Janssen Design). 

2.3.2.4 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 2018 hebben in totaal 11 rapporteurs afscheid genomen hebben. Daarmee staat het aantal 

rapporteurs eind 2018 op 35. Er werden in totaal 2 nieuwe artsen en 22 aiossen opgeleid. Een Aios 

doet als psychiater in opleiding onder begeleiding van een ervaren iMMO-psychiater onderzoek. 
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Rapporteurs die in 2018 onderzoek verrichten: 

Claire Aris;  Mieke Beuse;  Evert Bloemen;  Wouter de Boom; Audrey Buerman;  Pamela Clifford;  

Karin Duhne-Prinsen;  Neelke Elstins; Fieke Felix; Maartje Goudswaard;  Lenneke Heeffer; Adriaan 

Hennipman; Marieke van den Heuvel;  Will de Jong;  Cécile Klijn;  Liduine Knubben;  Elsbeth Kors;  

Jan Willem Langendijk;  Annechien Limburg-Okken; Chayen Lozano Parra;  Esmeralda Masset; 

Marieke Meulenbeld;  Eric Nederveen; Jankees de Ridder;  Corrie Roggeveen;  Harold Smits;  

Bernardien Thunnissen;  Desiree Tijdink;  Rogier Vogelenzang;  Anna de Voogt;  Nicoline van Voorst 

Vader-Boon; Anneke van der Werff-Verbraak;  Maaike Westra en Geertje van Zanten.

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.

2.3.2.5 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 

2018 verzorgt iMMO op 5 februari en op 8 oktober een introductietraining. Het bureau onderhoudt en 

distribueert relevante literatuur ten behoeve van de rapporteurs. 

Twee keer per jaar, in het voor- en in het najaar, vinden intervisieavonden plaats. Daarbij staat 

deskundigheidsbevordering centraal.

Iedere negen maanden organiseert iMMO een studiedag voor rapporteurs. In 2018 vindt deze plaats 

op zaterdag 22 september. 

Training nieuwe rapporteurs en aiossen op 8 oktober 2018

2.3.2.6 Publicaties en communicatie

Martelingen veranderen je leven ingrijpend 

Interview met Elsbeth Kors en Maartje Goudswaard (klinisch psychologe en forensisch arts bij iMMO),

Impact Magazine, 29 maart pg.10-13

Gemarteld?

Interview met Annemieke Keunen (directeur iMMO) in Geloof en Samenleving, nieuwsbrief van de 
instelling Geloof en Samenleving van de Remonstranten, Maart 2018, nr. 1

Hidden evidence of torture, Medico-legal reports in the European Union asylum procedure

Maartje Goudswaard (forensisch arts IMMO), Eeuw van den Heuvel (juridisch adviseur iMMO en Juliet

Cohen (head of doctors, Freedom from Torture, UK) in MTb nr. 3, september 2018 – volume 57. Dit 

artikel is gepubliceerd n.a.v. het Europese AMIF-project. 
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Nieuwsbrief

De iMMO-Nieuwsbrief verschijnt digitaal

in 2018 op 26 juni en 10 december. 

Op 10 december (Nieuwsbrief 27) 

telde iMMO 522 actieve abonnees, 

1% meer dan eind 2017.

Website
In 2018 waren er 6.235 gebruikers 
waarvan 6.176 nieuwe gebruikers (86,9%) 
en 920 terugkerende gebruikers. 

2.4 Lezingen, trainingen en samenwerking 

2.4.1 Lezingen en trainingen

 Universiteit van Amsterdam

Jaarlijks verzorgt Janus Oomen (internist/medisch antropoloog) met veel toewijding en ervaring 

samen met Annemieke Keunen (directeur) tijdens de Winterschool Health and Human Rights van 

de masteropleiding Medische Antropologie en Sociologie (UVA), een gastcollege over het werk van

iMMO. In 2018 heeft Janus Oomen dit voor de laatste keer gedaan en werd hij door de faculteit 

uitvoerig bedankt voor zijn grote inzet.

 Symposium Den Haag

iMMO woont symposium bij d.d. 31-01-2018: Sexual violence, the male perspective.

 Arq lunchreferaat

Op 8 maart geeft iMMO (Meeuw Kollen en Lenneke Heeffer) voorlichting over het werk van iMMO 

aan collegae van de Arq Psychotrauma Expert Groep.

 UMC Utrecht

Maartje Goudswaard, forensisch arts bij iMMO, geeft op 11 april een lezing over iMMO  aan 

medische studenten. Het thema van de avond is ‘health care in disaster and humanitarian aid 

settings’ en is onderdeel van de Global Health cursus. Circa 100 internationale studenten wonen 

de lezing bij.

 Raad van State

iMMO (Elsbeth Kors en Maartje Goudswaard) verzorgt op 3 mei een lezing over de aard en uitvoer 

van een medisch onderzoek artikel 18 voor Staatsraden en medewerkers bestuursrechtspraak.

 De rol van medisch steunbewijs in de asielprocedure

Op 8 oktober verzorgt Meeuw Kollen (juridisch medewerker iMMO) samen met Wiebe Hilgen 

(trainer VluchtelingenWerk Nederland/VWN) op de landelijke juridische actualiteitendag voor de 

regionale teamleiders asiel van VWN een workshop over de rol van medisch steunbewijs in de 

asielprocedure.

 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Op 6 november geeft Elsbeth Kors, klinisch psycholoog bij iMMO, een pitch over iMMO bij een 

symposium van de Afdeling Transculturele psychiatrie en de Taskforce Vluchtelingen van de NvvP.

 VluchtelingenWerk Nl

In 2018 verzorgt Elsbeth Kors op verzoek van VluchtelingenWerk Nl op verschillende locaties in 

het land trainingen. Met behulp van videomateriaal en aan de hand van de iMMO-Signaleringslijst 

lichamelijke en psychische problemen worden medewerkers van VluchtelingenWerk Nl getraind in 

het herkennen van medische signalen van psychische problematiek.
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2.4.2 Public relations

o Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

In 2018 voeren Annemieke Keunen (directeur iMMO) en René Peters (voorzitter) verschillende 

gesprekken met de hoofddirectie van de IND. Op 7 november maken zij en Ernst Faber 

(penningmeester) kennis met de nieuwe Hoofddirecteur van de IND, Aly van Berckel, en de nieuwe

directeur Asiel en Bescherming, Anton Molleman.

o Eerste Kamer

Op 27 maart spreken verschillende medewerkers van iMMO op verzoek met een aantal leden van 

de vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad van de Eerste Kamer over de werkwijze en 

bekostiging van iMMO-onderzoeken.

Bijeenkomst iMMO-vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad

o Arq Psychotrauma Expert Groep en  Human Rights Foundation

Annemieke Keunen maakt op 28 november uitgebreid kennis met een delegatie van de Human

Rights Foundation van Turkije.  Deze organisatie is één van de primaire coördinatoren van het

opstellen van het Istanbul Protocol.

o WRV (Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen)

Op studiedagen van advocaten is iMMO aanwezig met voorlichting.

2.5 Ontwikkelingen 2019

De voornaamste  bezigheid  van  iMMO  blijft  het  uitvoeren  van  forensisch  medisch  onderzoek  ten

behoeve van de asielprocedure. iMMO verwerkt minimaal 150 aanvragen en voert 100 onderzoeken

uit.  Met  betrokken  partijen  wordt  bekeken  of  en  hoe  medisch  onderzoeken  binnen  procedures

mensenhandel kunnen worden uitgevoerd. 

Ten behoeve van de uitvoer staan in 2019 twee punten van aandacht centraal: 

1. hoe kan het proces van intake tot definitief rapport efficiënter teneinde de doorloop te bevorderen

en de achterstand terug te dringen. 

2. met welke verbeterpunten komt de nieuw aan te stellen Professionele Raad met betrekking tot de

inhoud  van  het  format  en  de  rapportage?  Deze  onafhankelijk  deskundigen  worden  in  2019

aangesteld met als hoofdtaak de kwaliteit van de rapportages te bewaken.
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Kwaliteitsmanagement

Inhoudelijk

- Voortgang ontwikkeling factsheets en literatuuronderzoek.

- Samenwerking en contact met sleutelorganisaties op het terrein van Forensisch medisch 

onderzoek bij asielzoekers, slachtoffers mensenhandel en kinderen.

- Elsbeth Kors en Maaike Westra sluiten de opleiding Forensisch rapporteren positief af.

- De studiedag voor rapporteurs van iMMO vindt in 2019 plaats op 29 juni. 

- Er zijn in het voor- en najaar intervisiebijeenkomsten en twee trainingen voor nieuwe rapporteurs.

- Hernieuwen samenwerking collega artsen en specialisten.

- Accreditatie iMMO-opleiding  aiossen

Bekostiging van de organisatie

In 2019 komen tot heldere afspraken met de IND inzake de bekostiging van de iMMO-rapportages die 

een bijdrage aan een nieuwe beslissing op asiel leveren ongeacht de procedure. Totstandkoming van 

een schriftelijke overeenkomst.

Met fondsen worden nieuwe langjarige samenwerkingen nagestreefd. 

Bedrijfsmatig

- Samenwerking met VWN op terrein van automatisering, dossier archivering en fondsenwerving. 

- Doorlichten efficiency rapportage proces.

- Aantrekken 10 nieuwe rapporteurs

Pers en Publiciteit

- iMMO brengt ieder kwartaal een digitale Nieuwsbrief uit.

- Een Nederlandstalig artikel over de weging van een iMMO-rapportage

iMMO verzorgt verder

- trainingen voor medewerkers VluchtelingenWerk Nederland.
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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.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAARREKENING 2018 
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3.1. BALANS  
 

31-12-18 31-12-17
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 95             284           

95             284           

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 77.319      26.939      
Liquide middelen 348.153    398.117     

425.472    425.056    

425.567    425.340    

PASSIVA

Vrij besteedbaar eigen vermogen
Algemene reserve 278.291    286.431    
Bestemmingsreserve(s) 22.566      20.000      

300.857    306.431    

Voorzieningen 19.685      15.173      
19.685      15.173      

Kortlopende schulden & overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen 32.350      28.575      
Overige schulden 72.675      75.161      

105.025    103.736    

425.567    425.340    
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3.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

BATEN

Subsidies 352.500    357.375    388.244    
Vergoede onderzoeksopdrachten 54.787      100.580    54.856      
Overige bijdrages 4.434        7.000        8.450        

Som der baten 411.721     464.955    451.550    

LASTEN

Personeelslasten 362.696    388.663    383.740    
Directe onderzoekslasten 4.106        9.500        8.495        
Directe projectlasten -                -                13.825      
Communicatie- en representatielasten 4.032        8.000        4.721        
Arq kantoorlasten 32.202      27.000      34.972      
Overige kantoor- en organisatielasten 14.473      16.250      9.648        

Som der lasten 417.509    449.413    455.401    

Resultaat voor financiële baten en lasten 5.788-        15.542      3.851-        

Rentebaten 214           1.000        661           

RESULTAAT 5.574-        16.542      3.190-        

RESULTAATBESTEMMING

Dotatie bestemmingsreserve i.v.m. Wwz 2.566        5.000        
Mutatie algemene reserve i.v.m. Wwz 2.566-        5.000-        
Resultaatmutatie algemene reserve 5.574-        3.190-        

5.574-        3.190-        
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3.3. KASSTROOMOVERZICHT 
 

2018 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat (exclusief financiële baten/lasten) 5.788-        3.851-        

Afschrijvingen 189           189           

Verandering in vlottende middelen
 - mutaties overlopende activa 50.380-      80.512      
 - mutaties overlopende passiva 5.801        146.220-    

44.579-      65.708-      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 214           661           
Rentelasten en soortgelijke kosten -                -                

214           661           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -                -                

Mutatie liquide middelen 49.964-      68.709-      
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3.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
 

3.4.1. Algemene grondslagen 
 
Toegepaste standaarden 
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen 
aanvaarde waarderingsgrondslagen en conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor 
organisaties-zonder-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 2018. 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. 
 

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. Gehanteerde afschrijvingspercentage(s): 
 
 kantoorinventaris   33,33% 
 
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”. 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.  
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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 2018 
 

ACTIVA

Materiële vaste activa

Stand per 01-01-2018
Aanschafwaarde 567           
Cumulatieve afschrijvingen 283-           
Boekwaarde 284           

Mutaties boekjaar
Investeringen -                
Afschrijvingen 189-           

189-           
Stand per 31-12-2018
Aanschafwaarde 567           
Cumulatieve afschrijvingen 472-           
Boekwaarde 95             
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31-12-18 31-12-17
Vorderingen en overlopende activa *

Te ontvangen subsidies 76.975      32.175      
Te ontvangen rente 142           461           
Debiteuren -                1.693        
Vooruitbetaalde projectbijdrage Cordelia -                8.065-        
Vooruitbetaalde projectbijdrage Parcours d'Exil -                135           
Overige vooruitbetaalde kosten 202           540           

77.319      26.939      

Liquide middelen **

Triodos betaal- & spaarrekeningen 70.095      60.649      
ASN spaarrekening 88.192      127.975    
SNS spaarrekening 87.064      106.848    
BLG spaarrekening 1.204        1.177        
MoneYou spaarrekening 101.456    101.384    
Kas 142           84             

348.153    398.117     

ACTIVA TOTAAL 425.567    425.340    

 
 
* Alle vorderingen en overlopende activa zijn in beginsel inbaar binnen 1 jaar na 
balansdatum. 
 
** De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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PASSIVA

Vrij besteedbaar eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 01-01-2018 286.431    

Onttrekkingen 2.566-        
Resultaatverwerking 5.574-        

Stand per 31-12-2018 278.291    

Bestemmingsreserve personeel

Stand per 01-01-2018 20.000      

Dotaties 2.566        
Onttrekkingen -                

Stand per 31-12-2018 22.566      

 
 
 
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 
Werk & Zekerheid m.i.v. 1 juli 2015) 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. € 333.000 (ultimo boekjaar: 84%). 
 
Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen  
 
Stichting iMMO heeft een overeenkomst kosten voor gemene rekening met Stichting Arq 
voor HRM, financiële administratie en huisvesting. Hieruit vloeit een verplichting ad €21.691 
voor 2019.  
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31-12-18 31-12-17
Voorzieningen

Voorziening levensfasebudget 19.685      15.173      

19.685      15.173      

Vooruitontvangen bedragen

Te besteden subsidies * 25.000      28.575      
Te verrichten onderzoeksopdrachten 7.350        -                

32.350      28.575      

Overige schulden

Loonheffing af te dragen 14.638      15.421      
Pensioenpremie af te dragen 78-             885-           
Vakantie- en eindejaarstoeslag te betalen 9.654        10.272      
Reservering vakantiedagen 10.773      11.704       
Schulden inzake personeel 34.987      36.512      

BTW af te dragen 8.914        1.186-        
Crediteuren 3.218        6.858        
Accountantskosten 7.224        6.025        
Te betalen kosten 18.332      26.952      
Transitoria 37.688      38.649      

72.675      75.161      

PASSIVA TOTAAL 425.567    118.909     

 
 
* Alle subsidieverplichtingen hebben een looptijd van 1 boekjaar of korter. 
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3.6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

BATEN realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

Subsidies

Adessium Foundation 100.000    100.000    110.000     
Vluchtelingenwerk Nederland 20.000      20.000      23.000      
PIN-fonds 20.000      20.000      15.000      
Kansfonds subsidie 1/7/17 - 30/6/18 47.500      47.500      12.500      
Kansfonds subsidie 1/7/18 - 31/12/18 30.000      30.000      -                
Kinderpostzegels subsidie 1/9/17 - 31/8/18 12.250      12.250      6.125        
Kinderpostzegels subsidie 1/9/18 - 31/12/18 6.125        -                -                
Geloof & Samenleving van de Remonstranten 10.000      10.000      10.000      
Stichting Rotterdam 18.375      -                18.375      
Weeshuis der Doopsgezinden 18.375      -                11.025       
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 11.025       -                11.025       
Stichting Dioraphte 30.000      -                -                
Stichting Kinderfonds 11.000       -                -                
St. Jacobs Godshuis 7.350        -                -                
dr. C.J. Vaillant Fonds -                -                11.025       
Amnesty International -                -                3.000        
Anoniem fonds -                -                25.000      
Anoniem fonds -                -                10.000      
AMIF - projectsubsidie 2016-2017 -                -                89.819      
Overige fondsen * 10.500      117.625     32.350      

352.500    357.375    388.244    

Vergoede onderzoeksopdrachten 54.787      100.580    54.856      

Overige bijdrages

Periodieke & incidentele schenkingen 2.664        3.000        4.235        
Overige inkomsten 1.770        4.000        4.215        

4.434        7.000        8.450        

TOTALE BATEN 411.721     464.955    451.550    

* Bijdrages zijn o.a. ontvangen van: Hofsteestichting, Stichting Maagdenhuis, Stichting Mundo 
Crastino Meliori
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LASTEN realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

Personeelslasten (incl. projectpersoneel)

Brutolonen 207.059    201.791    
Sociale lasten 39.773      35.709      
Pensioenlasten 22.943      21.452      
Vakantiegeld 16.671      16.151      
Eindejaarsuitkering 15.024      13.840      
Overige uitkeringen & passiveringen 7.773        10.589      
Reiskosten woon-werkverkeer 3.335        3.222        
Loonkosten 312.578    302.754    

ZZP & ingeleend personeel - medisch 16.912      13.924      
ZZP & ingeleend personeel - financieel 9.698        39.993      
Kosten ZZP & ingeleend personeel 26.610      53.917      

Opleidingen & cursussen 9.188        14.485      
Ziekteverzuimverzekering & Arbo 10.319      10.004      
Overig 4.001        2.580        
Overige personele kosten 23.508      27.069      

362.696    388.663    383.740    

Directe onderzoekslasten

Trainingskosten vrijwillige rapporteurs 1.640        3.000        2.156        
Vakliteratuur 62             2.000        112            
Porti 484           1.000        532           
Database -                1.000        810           
Onkosten rapporteurs en overige kosten 1.920        2.500        4.885        

4.106        9.500        8.495        

Directe projectlasten -                -                13.825      
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LASTEN (VERV.) realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

Communicatie- & representatielasten

Website 3.483        4.500        4.466        
Deelname symposia 327           3.000        -                
Drukwerk & representatie 222           500           255           

4.032        8.000        4.721        

Arq kantoorlasten * 32.202      27.000      34.972      

Overige kantoor- & organisatielasten **

Bestuurskosten 2.529        2.500        2.182        
Functionaliteitsonderzoek -                -                16.218      
Accountantskosten 6.813        5.000        3.025        
Bankkosten 229           -                201           
Afschrijvingskosten 189           -                189           
ICT 3.398        3.750        -                
Overige kantoor- en organisatiekosten 1.315        5.000        12.167-      

14.473      16.250      9.648        

TOTALE LASTEN 417.509    449.413    455.401    

 
 
* Stichting Arq belast op jaarbasis kosten door voor de dienstverlening op het gebied van 
huur- en servicekosten, gas/water/elektriciteit & schoonmaakkosten, kantoormeubilair, ICT, 
P&O en financiële diensten en het bedrijfsrestaurant voor het kantoor van stichting iMMO te 
Diemen. 
 
** De leden van het bestuur verrichten hun werk voor de stichting onbezoldigd, gemaakte 
kosten kunnen worden gedeclareerd maar dat is in dit boekjaar niet voorgekomen. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Op basis van afspraken met de IND-directie, inzake vergoedingen voor forensisch medisch 
onderzoek na afloop van een procedure, stelt het bestuur van stichting iMMO zich op het 
standpunt dat de IND voor een aantal onderzoeken uit de periode januari 2016 - december 
2018 stichting iMMO een vergoeding verschuldigd is. Daar de toetsing van de IND in deze 
nog op zich laat wachten is op het moment van opstellen van deze jaarrekening niet in te 
schatten wat de omvang van deze vergoeding zal zijn. 
 
Het jaar 2018 stond bestuurlijk vooral in het teken van een duurzame onderbrenging van de 
kleine en kwetsbare organisatie van iMMO. Dit proces was al in het voorjaar van 2017 in 
overleg met enkele sleutelorganisaties gestart. Vrucht hiervan bleek een door alle 
stakeholders gedeeld inzicht met betrekking tot de toekomstige opzet van iMMO, 
gekenmerkt door de volgende drieslag. 
 

• iMMO blijft een aparte rechtspersoon (stichting), maar gaat deel uitmaken van een 
grotere organisatie, met structurele waarborgen voor de onafhankelijkheid. 

• De organisatieopzet wordt een kleiner maar vast team van 10 à 15 rapporteurs, die 
zich elk verbinden jaarlijks een bepaald quotum fmo’s te verrichten en daarvoor ook 
bezoldigd worden. Zij doen dit deeltijds naast hun reguliere baan of praktijk.  

• Het team staat onder leiding van een meewerkend directeur uit een van de 
professies, als waarborg voor directe verbinding met en materiekennis van de 
processen en werkzaamheden in iMMO. 

 
Na een doorwrochte verkenning bleek VluchtelingenWerk Nederland (VWN) geëigend én 
bereid iMMO te accommoderen. Vanuit iMMO is met overtuiging en vertrouwen voor deze 
optie gekozen. Een gezamenlijke stuurgroep van iMMO en VWN heeft vervolgens 
vormgegeven aan de uitwerking van de nieuwe opzet en de overdracht. Op 15 maart 2019 
vond ten overstaan van de notaris de overdracht plaats. Met de onderbrenging van iMMO in 
het verband van VWN is een noodzakelijke voorwaarde gerealiseerd voor de bestendiging 
van iMMO’s werkzaamheden. 
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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 2018 vastgesteld in de vergadering op 16 mei 2019. 
 
 
 
 
 
 
             
J.H. van der Werff, voorzitter    E.O. Faber, penningmeester 
 
 
 
 
 
 
        
M. Parson-van Deudekom, lid     
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