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Persbericht
Meer aandacht voor welzijn ontvoerde kind
Jaarverslag Centrum Internationale Kinderontvoering 2007
Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) vraagt meer aandacht voor het
welzijn van het kind dat door een ouder is meegenomen naar een ander land. Het kind is de dupe
wanneer ouders na het mislukken van hun huwelijk met elkaar de strijd aangaan over omgang en
woonplaats van hun kind. Het Centrum IKO pleit voor een gefinancierde grensoverschrijdende
familiemediation en wanneer het kind gedwongen teruggeleid wordt, voor goede waarborgen voor
een veilige terugkeer (safe return).
In 2007 hebben 850 cliënten en professionals het Centrum Internationale Kinderontvoering
geraadpleegd. Dat staat in het jaarverslag van het Centrum IKO.
Begeleiding en advies
In een kwart van de zaken die het Centrum IKO heeft behandeld, betrof het een advies of informatie aan
professionals. In driekwart van de zaken betrof het direct betrokkenen of familieleden die informatie
wensten over de werking van het Haags Kinderontvoeringsverdrag of te maken kregen met een
uitgevoerde of dreigende kinderontvoering.
De juristen van het Centrum IKO hebben samen met de sociaal maatschappelijk geschoolde
buitenmedewerkers meer dan 300 ouders begeleid. Een ouder van een ontvoerd kind of een ouder die
bang is voor een ontvoering kan een persoonlijke begeleiding vragen. Daarnaast wordt de ouder
doorverwezen naar professionals zoals advocaten, de Centrale Autoriteit, bemiddelaars, psychologen,
politie of andere hulpverleners.
Eenderde van de ontvoeringen is gedurende het afgelopen jaar opgelost. De meeste ouders zijn er, in het
belang van het welzijn van hun kinderen en met behulp van de hulpverleners, er uiteindelijk samen
uitgekomen. Soms was een oplossing op korte termijn onmogelijk, omdat een ouder met het kind is
ondergedoken.
De Cijfers
Van de 130 lopende ontvoeringszaken zijn 60 zaken in de loop van 2007 afgerond. 70 zaken lopen nog.
Van de in 2007 gemelde ontvoeringen, in totaal 51, was ruim 70% de moeder de ontvoerder en het
betrof 77 kinderen. Over het geheel betrof het 193 kinderen.
De meeste meldingen worden gedaan tijdens of na een vakantieperiode. Het komt veel voor dat ouders
na een vakantie met de kinderen bij familie in het buitenland niet terugkeren.
Evenveel zaken, 130, betroffen een dreigende ontvoering. 47 zaken die in 2006 en 2007 zijn gemeld
zijn afgesloten. In 83 zaken voelt de ouder de dreiging nog. In 80% van de in totaal 62 dreigende
ontvoeringen die in 2007 zijn gemeld aan het Centrum IKO was de moeder bang dat de vader het kind
meenam. Een van de dreigingen is uiteindelijk ontaard in een daadwerkelijke ontvoering. In 2007 was
het aantal dreigende ontvoeringen naar landen die niet onder Haags Kinderontvoeringsverdrag vallen,
het hoogst.
31 ouders vroegen advies over een internationale omgangsregeling. 19 daarvan zijn in 2007 afgesloten.
Het betrof omgang met 41 kinderen.
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Advies over toestemming voor vertrek hebben 24 mensen ingewonnen. Het aantal, dat van te voren wil
weten hoe ze zonder problemen met de kinderen een land kunnen verlaten neemt toe. Dat is een goede
ontwikkeling want zo wordt kinderontvoering voorkomen. Werd in 2006 door 3 mensen informatie
ingewonnen, in 2007 waren het 13 ouders die vanuit het buitenland of in Nederland advies inwonnen.
Grensoverschrijdende familiemediation
Het Centrum IKO is in 2007 begonnen met het ontwikkelen van meer kennis over de toepassing van
grensoverschrijdende familie mediation. Een snelle interventie na het stuklopen van het huwelijk kan
vervreemding tussen ouders voorkomen en emoties over bijvoorbeeld woonplaats en omgang met de
kinderen verminderen. Dit leidt over het algemeen tot een voor kinderen en ouders leefbare oplossing.
Het in november 2007 gehouden Congres ‘Cross border mediation’ is een begin. De ervaringen die
tijdens de tweedaagse bijeenkomst zijn opgedaan vormen de basis voor een eerste specialistische
opleiding in Nederland tot internationaal familiemediator die ingezet kan worden bij
kinderontvoeringszaken.
Veilige terugkeer waarborgen
Na het mislukken van een huwelijk is het van belang dat snel een behoorlijke afwikkeling plaatsvindt.
Door het traineren van een echtscheiding of door lange wachttijden bij de rechtbank vertrekt een van de
ouders, meestal de ouder die geen bron van inkomsten heeft naar haar of zijn land van herkomst met de
kinderen nog voordat omgang en gezag is geregeld. Wanneer onder het Haags
Kinderontvoeringsverdrag de kinderen worden teruggestuurd, dan is het voor de verzorgende ouder
vaak niet mogelijk om mee te gaan. Er is immers geen huis of inkomen beschikbaar. Gaat de ouder wel
mee dan is zij (of hij) overgeleverd aan een leven in armoede omdat de scheiding nog niet is
geëffectueerd en geen (voorlopige) voorzieningen zijn overeengekomen.
Het Centrum IKO pleit voor het goed regelen van een veilige terugkeer van kinderen die op grond van
het Haags Kinderontvoeringsverdrag gedwongen moeten terugkeren, met waarborgen voor de positie
van de verzorgende ouder.
Het Centrum IKO brengt ouders in het buitenland in contact met bijv. een advocaat die kennis heeft van
het familierecht en het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Zo kan (indien die mogelijkheid bestaat) een
voorlopige voorziening worden bewerkstelligd.
Ook pleit het Centrum IKO ervoor dat er meer toezicht komt op de naleving van de voorwaarden die de
CA in overleg met de achtergebleven ouder is overeengekomen of de bekrachtiging ervan door de
rechter.
Anders trekt de ouder zonder bron van inkomsten die een aanmerkelijk deel van de zorg voor de
kinderen op zich heeft genomen alsnog aan het kortste eind. Dit is volgens het Centrum IKO niet in het
belang van kinderen.
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