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Persbericht
Jaarverslag van het Centrum IKO:
Centrum Internationale Kinderontvoering voorziet in groeiende behoefte
In 2009 heeft het Centrum IKO 125 meldingen ontvangen van een ouderlijke kinderontvoering.
Daarbij waren 182 kinderen betrokken. De verzorgende ouder, meestal de moeder, was vaker de
ontvoerder (79 maal) dan de niet-verzorgende ouder, meestal de vader (46 maal).
Het Centrum IKO voorziet sinds de oprichting in 2006 in een groeiende behoefte. Er wordt meer
een beroep op het Centrum gedaan en het aantal zaken waarin (langdurige) begeleiding nodig is,
neemt toe. De website www.kinderontvoering.org wordt vanuit vele landen over de wereld
geraadpleegd. Het is een positieve ontwikkeling dat ouders vaker informatie vragen over hoe ze
toestemming kunnen krijgen om met hun kinderen naar een ander land te verhuizen. Dat blijkt
uit het jaarverslag over 2009 van het Centrum IKO.
Advies en begeleiding
In 2009 heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering meer dan 3000 keer telefonisch of via de
e-mail contact gehad met burgers. De informatie en adviezen betroffen zowel ouders als professionals
die te maken hebben met het Haags Kinderontvoeringsverdrag, de Europese verordening Brussel IIbis
als met ouderlijke kinderontvoering naar Niet Verdragslanden.
Het Centrum IKO heeft in 374 nieuwe zaken advies en begeleiding aan ouders geboden. Ouders zijn
begeleid in zaken waar een kinderontvoering had plaatsgevonden (125 meldingen), wanneer er sprake
was van een dreigende ontvoering (143 meldingen), hoe toestemming voor vertrek met de kinderen
kan worden geregeld (42) of hoe een internationale omgangsregeling tot stand komt (17). Vooral
moeders zijn bang dat hun kind, na het stuklopen van hun huwelijk, door de vader wordt meegenomen
naar het buitenland.
De landen die in 2009 het meest betrokken waren bij een grensoverschrijdende kinderontvoering
waren België, Turkije en de Verenigde Staten.
Mediation als alternatief
Om ouders alternatieven te bieden naast de gang naar de rechtbank is het Centrum IKO in 2009 gestart
met een opleiding Crossborder mediation. Ervaring leert dat ouders onderling eenvoudiger tot
overeenstemming komen over de verblijfplaats van de kinderen, wanneer ze in een vroeg stadium met
elkaar om de tafel gaan.
Aan de opleiding hebben negen gecertificeerde mediators deelgenomen. Allen met een aanzienlijke
praktijkkennis over de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De crossborder mediators
worden momenteel ingezet in een pilot die zich richt op de concentratie van rechtspraak en beoogt de
gehele gerechtelijke procedure rond een internationale kinderontvoering, van teruggeleidingsverzoek
tot aan een uitspraak bij de Hoge Raad, te bekorten tot een periode van hooguit vijf maanden. Het pilot
project is geïnitieerd door het ministerie van Justitie.
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