Toelichting bij aanvraag formulier/application form

Verzoekende Centrale autoriteit/aangezochte Centrale autoriteit –
Requesting Central authority/requested Central authority:
Indien het kind vanuit Nederland naar het buitenland is overgebracht en het verzoek gericht is
aan de staat waar het kind thans feitelijk verblijft, is de Nederlandse Centrale autoriteit de
verzoekende (requesting) en de buitenlandse de aangezochte Centrale autoriteit (requested). In
geval het kind is overgebracht naar een staat die geen partij is bij een van de verdragen op het
gebied van kinderontvoering, is in het buitenland geen Centrale autoriteit. Het verzoek wordt
langs diplomatieke of consulaire weg gericht tot de aangezochte staat (State) door
tussenkomst van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Het verzoek dient wel
ingediend te worden bij de Nederlandse Centrale autoriteit. Zij dragen zorg voor de
overdracht aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het is mogelijk dat een ouder uit het buitenland zich rechtstreeks wendt tot de Nederlandse
Centrale autoriteit met het verzoek tot teruggeleiding naar het buitenland van zijn/haar kind
dat naar Nederland is ontvoerd. In dit geval is de aangezochte Centrale autoriteit de
Nederlandse.
De contactgegevens van de Nederlandse Centrale autoriteit zijn:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH ’s-Gravenhage.
Faxnummer: +31 70 370 7507.
Telefoonnummer: +31 70 370 6252
E-mail: kinderontvoering@minvenj.nl.
Website: www.justitie.nl/themas/meer/intjeugdbescherming/intkinderontvoering.
Aard van het verzoek/ Nature of the request:
Een verzoek aan de Centrale autoriteit kan strekken tot teruggeleiding van een kind of tot
vaststelling van een internationale omgangsregeling tussen het kind en een ouder (of andere
rechthebbende). Een zorgmelding is eveneens mogelijk op basis van dit formulier.
Een teruggeleiding kan aan de orde zijn nadat het kind ongeoorloofd (wrongful) is
overgebracht naar het buitenland, dan wel wanneer het in het buitenland na uitoefening van
een bezoekregeling wordt achtergehouden en niet terugkeert op de afgesproken dag.
Ongeoorloofd wil zeggen: in strijd met een gezagsrecht over het kind. Strijd met het
gezagsrecht doet zich voor wanneer een ouder (of andere persoon) die niet met het ouderlijke
gezag over het kind is belast c.q. geen voogdij heeft, het kind naar het buitenland overbrengt
of na de uitoefening van zijn/haar bezoekregeling achterhoudt zonder toestemming van de
andere ouder. Van strijd met het gezagsrecht is eveneens sprake indien beide ouders het
gezamenlijk gezag over het kind uitoefenen en de toestemming van de ene ouder ontbreekt
voor de overbrenging of achterhouding van het kind naar/in het buitenland.
NB: Indien het verzoek betrekking heeft op meerdere kinderen dan zou de eerste pagina van
het IKO aanvraag formulier gekopieerd kunnen worden en voor elk kind afzonderlijk kunnen
worden ingevuld.
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A. Algemene informatie/ General information:
Kind/Child: Om de identiteit van het kind vast te stellen en de familierechtelijke betrekkingen
tussen kind en zijn ouders aan te tonen, is bijvoeging noodzakelijk van uittreksels uit het
geboorteregister alsmede eventueel de akte van erkenning en gezamenlijk gezag van de
rechtbank door de vader, indien deze niet met de moeder gehuwd was ten tijde van de
geboorte van het kind.
Het uittreksel kan worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het
kind is geboren en waar het ingeschreven staat in de registers van de Burgerlijke Stand.
Normale verblijfplaats/ Habitual residence: Dit is de plaats waar het kind (vóór zijn
ontvoering) zijn hoofdverblijf had. De plaats waar het kind meestal verbleef, naar school ging
etc. De plaats waar het sociale middelpunt van het leven van het kind ligt.
De normale verblijfplaats/ habitual residence kan blijken uit het uittreksel uit de
Gemeentelijke basisadministratie Personen (GBA).
Beschrijving en foto/ Description and photo: Het betreft de beschrijving van het uiterlijk van
het kind/de kinderen waarop het verzoek betrekking heeft. Een foto is vooral van belang
wanneer de precieze feitelijke verblijfplaats van het kind niet bekend is en het door de
aangezochte autoriteiten moet worden gezocht.
Datum en plaats huwelijk/ Date and place marriage: Uit de gegevens betreffende het huwelijk
van de ouders kan veel worden afgeleid met betrekking tot het ouderlijk gezag over het kind.
Een uittreksel uit het huwelijksregister waaruit het huwelijk van de ouders blijkt, is daarom
wenselijk. Een uittreksel kan worden verkregen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente
waar het huwelijk is voltrokken en waar het ingeschreven is in het Huwelijksregister.
Datum en plaats echtscheiding/ Date and place divorce: Informatie betreffende de eventuele
ontbinding van het huwelijk van de ouders is van even groot belang als de informatie
betreffende het huwelijk. Een kopie van de beschikking van de rechtbank waarbij de
echtscheiding is uitgesproken en een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de
registers van de Burgerlijke Stand is daarom evenzeer wenselijk. Indien tussen de exechtgenoten een echtscheidingsconvenant is gesloten is bijvoeging hiervan eveneens aan te
raden. Voorts is uiteraard ieder ander stuk onmisbaar indien daaruit kan blijken dat het kind
niet naar het buitenland mocht worden overgebracht.
II. Verzoekende persoon of instantie/ Requesting individual or institution:
Indien de vader of de moeder de verzoekende ouder is zou hier desgewenst kunnen worden
verwezen naar rubriek I 2.1. of 2.2. op pagina 1.
III. Feitelijke of juridische grond die het verzoek rechtvaardigen/ Factual or legal
grounds justifying the request:
Hier wordt verzocht om vermelding van de feitelijke of juridische grond voor het verzoek tot
teruggeleiding of vaststelling van een internationale omgangsregeling. De grond van het
verzoek is gelegen in de hierboven bedoelde gezagssituatie met betrekking tot het kind, of
indien het om een internationale omgangsregeling gaat, om “family life” tussen kind en
verzoeker. Nogmaals wordt benadrukt dat het ongeoorloofd karakter van de ontvoering of de
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achterhouding meestal is gelegen in het handelen van de ene ouder zonder de toestemming
van de andere ouder.
IV. Procedure/ Civil proceedings:
In voorkomend geval kan hier vermeld worden welke andere civiele procedures aanhangig
zijn of zijn voorgenomen, zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure of een procedure
waarbij wijzing van het ouderlijk gezag over het kind wordt verzocht.
Informatie over strafrechtelijke procedures is ook nuttig, met name wanneer het daarbij om
strafbare feiten handelt waarbij het kind betrokken is (zoals incest, seksueel misbruik,
mishandeling etc.).
V. Plaats waar het kind vermoedelijk verblijft/ Place where the child is thought to be:
Inlichtingen waar het kind thans (hoogstwaarschijnlijk) feitelijk verblijft zijn van het grootste
belang. Immers indien het kind zich niet op het grondgebied van de aangezochte staat bevindt,
of aldaar niet wordt gevonden, kan een teruggeleiding niet plaats vinden.
Indien niet bekend is waar precies het kind zich bevindt, maar wel vaststaat dat het in de
aangezochte staat is, is het ten behoeve van de opsporing van het kind noodzakelijk dat zoveel
mogelijk aanknopingspunten voor de opsporing worden verstrekt. Bij het zoeken naar het
kind kan een afbeelding of foto van het kind van groot nut zijn.
NB: indien de persoon die het kind heeft ontvoerd een van de ouders is (met een vaste woonen verblijfplaats in het buitenland) zou hier kunnen worden volstaan met verwijzing naar
rubriek I 2.1. of 2.2.
VI. Het verzoek is gedaan voor de terugkeer van het kind/de kinderen bij/ Child is to be
returned to:
Indien de persoon naar wie het kind dient te worden teruggeleid een van de ouders is, kan hier
worden volstaan met vermelding van “de vader” of “de moeder” .
b. Voorgestelde maatregelen voor de terugkeer van het kind/Proposed arrangements for
the return of the child:
De verzoekende ouder kan hier aangegeven op welke wijze hij/zij wenst dat de effectieve
teruggeleiding van het kind zal plaats vinden. De ouder kan aangeven dat hij/zij, indien nodig,
bereid is het kind te komen ophalen.
IX. Lijst van bij te voegen documenten/ Listed documents:
Hier kan voor de duidelijkheid een lijst worden verstrekt van alle bijgevoegde stukken. De
Centrale autoriteit zal de benodigde Nederlandse wetsbepalingen bijvoegen.
Authorisation:
De verzoekende ouder dient de buitenlandse Centrale autoriteit te machtigen namens
hem/haar op te treden. Op de stippellijn dient de naam van de aangezochte Staat te worden
ingevuld. Vervolgens dient de verzoekende ouder achtereenvolgend zijn volledige naam in te
vullen, zijn/haar geboortedatum, de datum en plaats van ondertekening en tot slot het
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ondertekenen van de machtiging zelf.
Indien mogelijk verdient het voorkeur het formulier in de Engelse taal in te vullen.
Het formulier kan alsdan gelijk worden doorgezonden en behoeft geen vertaling meer.
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