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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van
toepassing
waardoor
de
Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp)
niet meer geldt. De ingang van de AVG zal
de meesten niet zijn ontgaan, maar wat
de strekking en inhoud er van is zal
wellicht niet voor iedereen volledig
duidelijk zijn.
De AVG betreft bepalingen over het
rechtmatig
omgaan
met
persoonsgegevens.
Zo
mogen
persoonsgegevens alleen verwerkt worden
in overeenstemming met de wet en moet
dit behoorlijk en transparant zijn. Daarbij
mogen
de
persoonsgegevens
enkel
verzameld
worden
met
een
gerechtvaardigd doel.
Het uitgangspunt van de AVG is ook dat er
zo min mogelijk data verzameld wordt en
dat de gegevens die verwerkt worden juist
zijn en zo nodig worden geactualiseerd.
Tot slot dient de verwerking van de
persoonsgegevens
op
een
passende
manier beveiligd te zijn.
Het
Centrum
Internationale
Kinderontvoering
(Centrum
IKO)
registreert
gesprekken,
e-mails
en
contactformulieren in overeenstemming
met de wet met als voornaamste doel zo
goed mogelijk een ieder advies op maat te
kunnen
geven.
Daarbij
maakt
het
registreren van de gesprekken het kunnen
doen van resultaatmeting mogelijk (voor
het uitbrengen van een jaarverslag) en tot
slot is dit van belang om subsidie te
mogen ontvangen zodat wij kosteloos
advies kunnen blijven geven. Het Centrum
IKO
verwerkt
zo
min
mogelijk
persoonsgegevens, verwerkt enkel de

gegevens die van belang zijn voor de
doeleinden van de verwerking en heeft
passende maatregelen genomen om de
persoonsgegevens zo goed mogelijk te
beveiligen.
Wij
zijn
ervan
overtuigd
dat
de
bescherming van persoonsgegevens van
essentieel belang is en hebben daarom om
hulp gevraagd bij de taak om compliant te
zijn voor de AVG door het volgen van een
driedaagse cursus. Het Centrum IKO had
altijd al een privacybeleid dat in
overeenstemming was met de Wbp, echter
heeft de AVG gezorgd voor nog meer
bewustwording over de privacywetgeving

en aanscherping van de werkwijze rondom
ons privacy beleid. We hebben om
compliant te zijn diverse maatregelen
genomen, echter zal het AVG compliant
zijn een doorlopend proces blijven waar
we onze aandacht bij zullen houden.
In onze privacyverklaring beschrijven wij
op een overzichtelijke manier welke
persoonsgegevens
het
Centrum
IKO
verzameld en voor welke doeleinden we
deze persoonsgegevens gebruiken. U kunt
de privacyverklaring vinden op onze
website. Mocht u verdere vragen hierover
hebben, dan kunt u met ons contact
opnemen
(088
800
9000,
info@kinderontvoering.org).
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Omgang en inzet politie
Omgangsproblematiek en inzet van het strafrecht
Met
enige
regelmaat
wordt
het
Centrum
Internationale
Kinderontvoering
door
ouders benaderd met de
vraag of zij een aangifte
kunnen doen tegen de
andere ouder wegens het
niet nakomen van de
omgangsregeling.
De
ouder die belt vraagt zich
af of dit eigenlijk niet een
vorm
van
een
binnenlandse
kinderontvoering is.
Een voorbeeld:
Ouders zijn gescheiden en
hebben twee kinderen
(4/8jr).In
het
ouderschapsplan is een
“standaard”
omgangsregeling
opgenomen.
De
omgangsregeling is ook in
de
echtscheidingsbeschikking
opgenomen.
Elke
woensdagmiddag en om
het
weekend,
vanaf
vrijdag na school tot
zondag 17uur zijn de
kinderen bij vader. Vader
komt de kinderen in “zijn”
weekend ophalen bij de
moeder. Moeder zegt met
de kinderen een weekend
weg te gaan voor de
65ste
verjaardag
van
haar eigen vader. Moeder

zegt
dat
vader
het
weekend wel een andere
keer kan inhalen en doet
de deur dicht. Vader heeft
dit al wel vaker van
moeder gehoord en belt
naar het Centrum IKO en
vraagt of hij aangifte kan
doen tegen de moeder.
De jurist die deze vader
te spreken krijgt, legt de
vader uit dat op grond
van de “richtlijn voor
strafvordering onttrekking
minderjarige aan wettig
gezag”
bij
het
niet
naleven van een door de
rechter
vastgestelde
omgangsregeling
na
echtscheiding in eerste
instantie civielrechtelijke
maatregelen aangewezen.
Enkel
indien
deze
maatregelen
bewust

foto

worden gedwarsboomd, is
optreden
via
het
strafrecht aan de orde.
Het
strafrecht
dient
ingezet te worden als
ultimum remedium. Vader
wordt doorverwezen naar
zijn advocaat.
De vader dient samen
met zijn advocaat een
verzoek tot nakoming van
de omgang in bij de
rechtbank. De rechtbank
heeft bepaald dat de
moeder op straffe van
een
dwangsom
de
bestaande
omgangsregeling per direct moet
nakomen en dat op grond
van artikel 812 Rv de
omgangsregeling met de
sterke arm ten uitvoer
kan worden gelegd indien
de moeder weigert mee
te werken. Moeder heeft
dit in de rechtszaal
toegezegd, maar vader
staat nu voor de deur om
de kinderen op te halen,
maar de deur blijft dicht.
Vader belt weer de
politie en op grond van
de uitspraak van de
rechter zorgen zij ervoor
dat de kinderen omgang
hebben met hun vader.
Het strafrecht dient, in
het belang van het kind,
als uiterst redmiddel te
worden ingezet. Ouders
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worden
altijd
eerst
geadviseerd
om
met
elkaar in gesprek te gaan,
wellicht met behulp van
een
gespecialiseerde
mediator. Indien dit niet
mogelijk is, kunnen de
ouders de civiele rechter
vragen om een uitspraak
te doen.
mr. Madelon Veerman,
Jurist
Centrum
Internationale
Kinderontvoering

Kom niet aan
mijn kinderen
Een filmvertoning

Elke maand organiseert
Zinabios uit Amsterdam
een filmvertoning met
aansluitend
een
nagesprek. De film voor
de maand juni was: "Kom
niet aan mijn kinderen”.
Deze film is geïnspireerd
op
een
waargebeurd
verhaal
over
de
ontvoering van de twee
kinderen van Janneke
Schoonhoven.
De
kinderen
(Ammar
en
Sara, in de film Azim en
Bibi) verbleven twee jaar
lang bij hun vader, die
hen
naar
Syrië
had
meegenomen. Een jurist

van het Centrum IKO was
als deskundige aanwezig
bij het nagesprek met het
publiek. Het was een
bijzondere gewaarwording
om de film, die duidelijk
vanuit
een
westers
perspectief gemaakt is,
samen
met
moslimvrouwen
te
bekijken. Opvallend was
dat de vrouwen niet zo
zeer vanuit hun religieuze
achtergrond naar de film

keken,
maar
als
moeders,zo bleek tijdens
het nagesprek. De jurist
heeft uitgebreid verteld
en vragen beantwoord.
De
bijeenkomst
was
intiem en openhartig.
Suzanne Labadie, Senior
jurist bij het Centrum
Inernationale
Kinderontvoering
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De rechter spreekt
Wanneer kan een ouder vervangende toestemming krijgen voor een vakantie naar het
buitenland?

In deze rechter spreekt zullen twee
uitspraken worden behandeld, waarbij
de
rechter
een
vervangende
toestemming voor vakantie heeft
toegewezen en afgewezen.
Toewijzing verzoek tot vervangende
toestemming
vakantie
naar
het
buitenland
Rechtbank Overijssel 2 januari
2018 ECLI:NL:RBOVE:2018:315
De rechtbank Overijssel heeft begin dit
jaar het verzoek in behandeling
genomen van een moeder die met haar
dochter van dertien op vakantie wilde
naar het buitenland. Het meisje is
onder toezicht gesteld en in het
verleden uit huis geplaatst geweest. De
Gecertificeerde Instelling en de Raad
voor de Kinderbescherming zijn in dit
kader aanwezig bij de zitting. Moeder
wil graag op familiebezoek in het
buitenland. Vader heeft aangegeven
dat hij angst ervaart dat moeder
dochter langer in het buitenland zal
houden en zal weigeren om terug te
keren naar Nederland, daar ze dit in
het verleden ook heeft gedaan. De
Gecertificeerde Instelling heeft ter
zitting naar voren gebracht dat de
angst van vader hieromtrent legitiem
is.
De rechtbank overweegt als volgt. De
rechtbank is van oordeel dat het de
moeder vrij moet staan om te reizen met
haar dochter naar het buitenland voor
een vakantie. Aangezien moeder ter
zitting heeft verklaard dat zij uitsluitend

op vakantie zal gaan naar het buitenland
en niet van plan is langer daar te blijven,
is er onvoldoende reden, gelet op deze
verklaring, om te veronderstellen dat de
moeder zich met de dochter zal gaan
vestigen in het buitenland. Daarnaast
wijst de rechter er op dat indien de
dochter toch wordt achtergehouden in het
land door moeder, het meisje op vaders
verzoek
in
het
kader
van
een
teruggeleidingsprocedure op grond van
het Haags Kinderbeschermingsverdrag
onverwijld zal worden teruggeleid.
De rechter concludeert dat de angst van
vader
voor
ontvoering
onvoldoende
gegrond
is
en
verleent
moeder
toestemming om in de meivakantie
maximaal
twee
weken
met
de
minderjarigen naar het buitenland te
reizen. Moeder dient de tickets aan vader
en aan de Gecertificeerde Instelling te
laten zien en dient haar verblijfadres door
te geven.
Het is opvallend dat de rechter op basis
van enkel de verklaring van moeder, de
angst van vader ongegrond acht en hierbij
het
verleden
van
moeder
en
de
waarschuwing
van
de
betrokken
Gecertificeerde Instelling niet benoemt.
Een
teruggeleidingsprocedure
kan
plaatsvinden op grond van het Haags
Kinderontvoeringsverdrag
1980
maar
biedt geen garantie voor de terugkeer van
dochter.
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Afwijzing

verzoek

toestemming

tot

vakantie

vervangende
naar

het

buitenland
Rechtbank
Noord-Nederland
8
augustus
2016,
ECLI:NL:RBNNE:
2016:5804
In deze zaak gat het om een vader en een
moeder die gezamenlijk met het gezag
zijn belast over de minderjarige. Nadat
ouders uit elkaar gingen, heeft de
omgangsregeling
twee
jaar
goed
gefunctioneerd, maar nadien was er geen
contact
meer
tussen
vader
en
minderjarige. Op 11 juli 2016 heeft
moeder een vakantie naar Bodrum,
Turkije geboekt Op 12 juli is verzocht aan
vader om het toestemmingsformulier in te
vullen en te ondertekenen. Op 31 juli
heeft vader laten weten niet bereid te zijn
toestemming te geven. De moeder heeft
bij
de
Rechtbank
Noord-Nederland
vervangende
toestemming
voor
de
vakantie gevorderd middels een kort
geding. Zij onderbouwt haar vordering
door te stellen dat de vader op 12 of 13
juli telefonisch toegezegd had, maar na de
couppoging in Turkije op 15 juli 2016
heeft vader gezien de ontwikkelingen
besloten te weigeren. Moeder geeft aan
dat zij in Bodrum all-inclusive naar een
ongevaarlijk
vakantieoord
gaat
en
reisorganisaties nog altijd reizen daar
naartoe organiseren. Moeder zal niet
buiten Bodrum gaan, ondanks dat haar
familieleden in het oosten van Turkije
wonen. Moeder is zelf Koerdisch, maar
stelt dat zuiveringsacties niet tegen
Koerden gericht zijn en haar Koerdische
achtergrond niet uit haar paspoort of
elders blijkt. Verder vraagt moeder zich af
of het risico in Bodrum groter is dan
elders in Europa. Vader heeft de
ontwikkelingen gevolgd en stelt dat gezien

de
stelselmatige
zuiveringen
en
martelingen geen garantie bestaat dat
het geweld zich niet uitstrekt naar
vakantieoorden. Verder worden Koerden
onderdrukt in Turkije en was de zus van
moeder lid van Koerdisch verzet.
Daarnaast hecht vader geen waarde aan
de belofte binnen Bodrum te blijven. De
rechter overweegt dat de couppoging
verstrekkende gevolgen heeft gehad in
het kader van geweld en zuiveringen. Op
21 juli 2016 geldt voor drie maanden
een noodtoestand in Turkije, maar
aanslagen of geweld hebben zich tot nu
toe nog niet uitgebreid tot toeristische
gebieden. Echter, een recent reisadvies
van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken ten aanzien van Turkije luidt dat
voor het hele land een verhoogd risico
op terroristische aanslagen geldt door de
opgelaaide strijd tegen terroristische
organisatie
PKK
(Koerdische
Arbeiderspartij) en de strijd tegen
bijvoorbeeld ISIS. Men moet in heel
Turkije extra alert zijn, met name in
grote steden en op drukke plaatsen. De
voorzieningenrechter is van oordeel dat
voldoende aannemelijk is dat de
veiligheid van de minderjarige bij het
verblijf in Turkije in geding kan zijn. De
man heeft op goede gronden kunnen
weigeren en heeft op verantwoordelijke
wijze aan zijn taak als gezaghebbende
ouder voldaan. De rechter wijst de
vordering van moeder voor vervangende
toestemming daarom af.
Dit oordeel sluit aan bij eerdere
jurisprudentie
waarin
vervangende
toestemming werd geweigerd bij een
negatief reisadvies. Zie bijvoorbeeld
ECLI:NL:RBROT:2017:8007 en ECLI:
NL:RBAMS:2017:4724 (voorwaardelijke
toewijzing, tenzij toekomstig negatief
reisadvies).
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Conclusie
Op grond van het negatieve reisadvies
heeft de rechter in bovengenoemde zaak
geoordeeld dat een ouder op goede
gronden heeft geweigerd in het belang
van de veiligheid van minderjarige. Het
is daarom aan te raden om rekening te
houden met het geldende reisadvies, de
rechter doet dat in bovenstaande zaak
immers ook. In de andere zaak heeft
een ouder zijn toestemming voor een
vakantie naar het buitenland geweigerd
op grond van zijn angst voor een
dreigende
kinderontvoering.
De
rechtbank heeft deze angst echter
ongegrond verklaard en de vervangende
toestemming voor vakantie verleend. De
rechtbank stelt dat de vader altijd nog
een
teruggeleidingsprocedure
kan
starten, wanneer het kind wel wordt
achtergehouden.

Het lijkt er op dat een rechter in beginsel
een
vervangende
toestemming
zal
verlenen, tenzij sprake is van een
objectieve weigeringsgrond. Hierbij kan
worden gedacht aan een negatief
reisadvies of een concrete angst met
gegronde aanwijzingen dat een ouder
niet meer terugkeert met het kind.
Joey Moerings LL.B. en mr. Suzie van
Hout,
stagiaires
bij
het
Centrum
Internationale Kinderontvoering
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Interview met ouder
Kind voor altijd in een spagaat
Ook na een gunstige
afloop
van
een
internationale
kinderontvoering blijft het
een spagaat voor het
kind. Tussen vader en
moeder.
Tussen
twee
vaderlanden
en
twee
culturen.
Vader
Coen
Bakels (47) heeft het
ondervonden aan het eind
van de lange weg die hij
heeft moeten afleggen
om zijn zoon Michael (11)
bij hem terug te krijgen in
Nederland,
nadat
de
moeder het kind had
achtergehouden
in
Colombia.
Voorjaar 2016 ging het
mis in het huwelijk tussen
Nederlandse vader Coen
en Colombiaanse moeder
Carmen.
Uiteindelijk
besloten ze dat Michael
voor een halfjaar met zijn
moeder mee terug zou
gaan
naar

Colombia. Toen moeder
na
afloop
van
de
afgesproken periode, eind
2016, besloot het kind bij
zich te houden, begon
voor vader Coen een
lijdensweg
van
14
maanden, die uiteindelijk
na twee rechtszaken in
Colombia leidde tot de
terugkeer van Michael in
februari van dit jaar.
Veertien maanden bracht
het kind in Colombia door
in
voortdurende
onzekerheid. “In die tijd
zag je hem kantelen”,
vertelt zijn vader. “Eerst
wilde hij per se terug
naar Nederland, maar

geleidelijk aan werd hij er
dubbel in. Begon hij zich
steeds meer thuis te
voelen
in
Colombia.
Eenmaal
terug
in

Nederland moest hij zich
opnieuw aanpassen. Het
gaat nu gelukkig goed
met hem, maar het blijft
een spagaat. Klaar is het
nooit
meer,
na
zo’n
ingrijpend
proces
van
scheiding van ouders,
ontvoering
en
teruggeleiding.”
(Ter bescherming van
hun
privacy
zijn
de
namen van betrokkenen
in dit artikel gefingeerd –
red.)
Interview
afgenomen
door Wim van Campen,
Vrijwilliger
bij
het
Centrum
Internationale
Kinderontvoering
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Mediation Bureau
Op 22 mei 2018 heeft de
vijftiende
mediatorsbijeenkomst
plaatsgevonden van het
Mediation
Bureau.
De
mediators zijn bij elkaar
gekomen
om
onder
andere te spreken over
verslaglegging,
de
opleiding voor mediators
en bijzondere curatoren,
het gebruik van Skype en
Emotionally
Focused
Therapy. Verder heeft een
intervisie plaatsgevonden,
waarin
verschillende
zaken besproken werden.
Hierin stond met name de
aanpak en de structuur
van
de
mediations
centraal.
Daarnaast heeft Irene
Kroezen in mei afscheid
genomen
van
het
Mediation Bureau. Na 2,5
jaar heeft Irene gekozen
voor de volgende stap in
haar carrière als juridisch
medewerker bij het Hof
Den Haag team familie.
Het
Mediation
Bureau
dankt haar hartelijk voor
al haar inzet en prettige
samenwerking
de
afgelopen jaren. Mede
dankzij Irene heeft het
Mediation Bureau grote
stappen
gemaakt
de
afgelopen
jaren.
De
functie van coördinator
van het Mediation Bureau
is
overgedragen
aan
Valerie Lingg, die al een
aantal
jaar
bij
het
Centrum IKO bekend was
als stagiaire en daarna als
vrijwilligster.
Ze
is
afgestudeerd als HBOjurist en kijkt erg uit naar

wat ze kan toevoegen aan
het Mediation Bureau in
de toekomst.
Valerie
Lingg
LL.B.,
Coördinator
Mediaton
Bureau

Opleiding Cross
Border Mediators
en
Bijzonder
Curatoren
Reeds enige tijd is een
toename in het aantal
mediation te zien. Naast
de
“traditionele”
kinderontvoeringszaken,
zien we een toename van
andere
crossborder
mediation zaken. Je kunt
hierbij denken aan een
situatie waarin er angst
voor een ontvoering is en
ouders met elkaar in
gesprek gaan. Maar ook
wanneer een van de
ouders
naar
het
buitenland wil verhuizen
of er behoeft is aan een
internationale

omgangsregeling
verwijzen
rechters
en
ander
professionals
ouders steeds vaker naar
het
mediation
Bureau
door.
Daarnaast is het pilot
project
“de
bijzonder
curator
in
kinderontvoeringszaken”
positief geëvalueerd. Dit
betekend dat in een
kinderontvoeringsprocedu
re de rechtbank, wanneer
er
geen
volledige
overeenstemming
is
bereikt in mediation, een
bijzonder
curator
aanwijst. Deze bijzonder
curatoren
zijn
tevens
aangesloten bij de poule
van mediators en hebben
veel
ervaring
in
kinderontvoeringzaken en
het
speken
met
kinderen.
Deze nieuwe ontwikkeling
legt extra druk op de
beschikbaarheid
van
mediators en derhalve is
besloten
om
extra
gedragsdeskundige
mediators en bijzonder
curatoren op te leiden. Op
moment van schrijven is
de opleiding in volle gang
en verloopt voorspoedig.
mr. Mathijs Storm, Senior
jurist en mediator bij het
Centrum
Internationale
Kinderontvoering
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In de media
Het persbericht ‘Internationale vechtscheidingen leiden tot meer kinderontvoeringen’ heeft
voor veel publiciteit gezorgd. Dit nieuws werd naar aanleiding van het nieuwe jaarverslag
gelanceerd.
TV:




NOS Journaal,
Een Vandaag,
Hart van Nederland.




Kranten en Magazines:





Radio:




NPORadio1,
BNR,
Panorama.

Nu.nl ,
LindaNieuws.nl,
NieuwNL.org,
Schulinck.nl.

De Telegraaf,
NRC,
AD,
Brabants Dagblad (BD),

Politiek:

Websites:





AFM Radio,
Radio NH.



Algemeen Overleg

Zie ook:
http://www.kinderontvoering.org/in-demedia.html

Mireille Pronk, Preventie- en voorlichtingsadviseur bij
het Centrum Internationale Kinderontvoering
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Voorlichting en werkbezoeken
April, trainingen landelijke servicenummer
van de politie
Suzanne Labadie en Madelon Veerman
hebben voor het Centrum IKO in april een
aantal
trainingen
gegeven
aan
de
medewerkers
van
het
landelijke
servicenummer van de politie. Niet alleen
is
de
materie
van
het
Haags
Kinderontvoeringsverdrag
aan
bod
gekomen, ook is de rol van de politie in
omgangsproblematiek besproken.
16 mei, Werkbezoek Justus Kox
Op 16 mei 2018 heeft dhr. Justus Kox,
werkzaam bij het Ministerie van Justitie en
Veiligheid, een bezoek gebracht aan het
Centrum Internationale Kinderontvoering.
Er is gesproken over internationale
kinderontvoering, crossborder mediation
en de werkzaamheden van het Centrum
IKO en het Mediation Bureau.
31
mei,
Mediation
lezing
Centrale
Autoriteit
In juni heeft senior jurist en cross border
mediator mr. Mathijs Storm van het
Centrum IKO een presentatie over
mediation aan de Centrale autoriteit
gegeven. Tijdens de presentatie kwamen
de belangrijkste aspecten van mediation
aan de orde, waaronder de vrijwilligheid
en de vertrouwelijkheid en waarom deze
fundamenteel zijn voor mediation. Tevens
is uitgelegd wat een mediator doet tijdens
een mediation en wat in zijn algemeenheid
voordelen van mediation zijn. Uiteraard
hebben we ook gekeken naar wat de
toegevoegde waarde van mediation is
binnen
het
juridische
systeem
in
kinderontvoeringszaken
in
Nederland.
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat
ouders tijdens een procedure het gelijk
aan hun zijde proberen te krijgen. Echter,

bij een mediation gaat het er niet om wie
er gelijk heeft, maar om hoe ouders
samen de kans hebben om in het belang
van een kind oplossingen te vinden.
Tijdens het conflict tussen de ouders lijken
de
ingenomen
standpunten
onverenigbaar. Wanneer de mediator met
de
ouders
de
standpunten
kan
transformeren in belangen blijkt vaak dat
ouders samen kunnen werken aan een
oplossing op maat. Oplossingen waarbij
ook afspraken over zorg, omgang en
contact gemaakt kunnen worden en
oplossingen afgestemd op de belangen
van hun eigen kinderen en de belangen
van ouders zelf. Dit kan een rechter in een
kinderontvoeringsprocedure niet bieden.
Er was een mooie opkomst en een goede
sfeer met goede vragen.
5 juni, Blik overleg
Tijdens de laatste bijeenkomst in het
kader van de pilot van de bijzondere
curator
in
kinderontvoeringszaken
ontstond het idee om in dezelfde
samenstelling bij elkaar te komen om
ideeën met elkaar uit te kunnen wisselen
over de gang van zaken rondom de IKOprocedures bij rechtbank en Hof Den
Haag.
Het
Centrum
Internationale
Kinderontvoering
heeft
op
5
juni
deelgenomen aan dit eerste BLIK (Bureau
Liaisonrechter
Internationale
Kinderbescherming) overleg. Het was een
interessant overleg en we hopen dat deze
overleggen uiteindelijk kunnen zorgen
voor een zo goed mogelijke procedure
rondom
internationale
kinderontvoeringszaken in het belang van
het kind.
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6
juni,
Voorlichting
Kinderen
&
Jongerenrechtswinkel
Op 6 juni 2018 heeft het Centrum IKO een
presentatie gegeven voor de vrijwilligers
van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel
over kinderontvoering. Iedere maand
heeft
de
KJRW
een
deskundigenbevorderingsavond. Vanuit de
expertise van het Centrum hebben wij een
uitleg
gegeven
over
het
Haags
Kinderontvoerings-verdrag. Verder hebben
wij
met
de
Kinderen
Jongerenrechtswinkel besproken wat hun
rol zou kunnen zijn wanneer ouders of
kinderen hierover contact opnemen. We
hebben afgesloten met een casus die zou
kunnen binnenkomen bij de Kinder- en
Jongerenrechtswinkel.
De
vrijwilligers
deden enthousiast mee en gaven na
afloop aan dat ze de presentatie erg
interessant vonden!
21 juni, Advocatenbijeenkomst
Op 21 juni 2018 heeft de eerste
advocatenbijeenkomst
van
dit
jaar
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst
heeft prof. mr. dr. Ian Sumner een lezing
gegeven over de jurisprudentie op het
gebied van internationale kinderontvoering
in het afgelopen jaar. Er is aandacht
besteed aan een belangrijke uitspraak van
het Hof van Justitie, maar ook en met
name aan de nationale jurisprudentie.
Tevens is aandacht besteed aan de status
van de wijzigingen van de Brussel II bis
verordening.
Op 25 september 2018 staat de volgende
advocatenbijeenkomst
gepland.
Meer
informatie over het programma volgt op
een later moment.
21 juni, Centrum voor conflicthantering
viert 25 jaar
Centrum IKO feliciteert het CVC Centrum
voor conflicthantering met haar 25 jarig

bestaan, dat zij op 21 juni
jongstleden
vierde
middels
een
midzomersalon. Het feest werd druk
bezocht door oud cursisten en relaties. De
directeur van CVC, Linda Reijerkerk en
voorzitter van deze viering, is ook
werkzaam als crossborder mediator voor
het Mediation Bureau van het Centrum
IKO. Ieder mocht een workshop naar
keuze volgen over Emotional Focused
Therapy (EFT), wat kan T'ai Chi jou als
mediator leren of interculturele mediation.
Deze boeiende dag werd afgesloten met
een pianoconcert, waarbij een man en een
vrouw één vleugel bespeelde en waarin
dissonantie en harmonie elkaar afwisselde,
wat het mediation proces symboliseert.
26 juni, De jaarlijkse scriptiepresentatie
op het ministerie van Justitie en Veiligheid
Op dinsdag 26 juni hebben zes (oud-)
studenten van de Master Jeugdrecht van
Universiteit
Leiden
hun
scriptie
gepresenteerd
voor
een
zaal
van
belangstellenden. De scripties gingen over
voor
het
ministerie
relevante
onderwerpen. Aan de orde kwamen de
vrijheidsbeneming en vrijheids-beperking
van uithuisgeplaatste
minderjarigen,
voorlopige hechtenis bij minderjarigen, de
inzet van het jeugdstrafrecht bij de
handhaving
van
de
leerplicht,
rechtsbescherming
voor
transgender
kinderen, effectuering van de zorg- en
omgangsregeling
en
kinderhandel.
Namens het Centrum IKO waren de
directeur Coşkun Çörüz en senior juriste
Suzanne Labadie aanwezig.
Ilona, Cheryl, Julia, Dana, Isabelle en
Chrisje en organisatrice Céril bedankt voor
de leerzame middag.
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28 juni, Evaluatie Jeugdwet
In januari is de Eerste evaluatie Jeugdwet
aangeboden aan de ministers. Het
juridische
deelonderzoek
van
de
wetsevaluatie is door onderzoekers van de
Universiteit
Leiden
uitgevoerd.
Naar
aanleiding van deze wetsevaluatie heeft
de Universiteit Leiden een juridisch
congres Jeugdwet georganiseerd waarvoor
het
Centrum
Internationale
Kinderontvoering
was
uitgenodigd.
Allereerst
zijn
de
belangrijkste
bevindingen van de evaluatie weergeven
en toegelicht waarna er diverse workshops
gevolgd konden worden. Het was een
leerzame
dag,
waarin
veel
ervaringsdeskundige professionals hebben
kunnen meedenken over de evaluatie van
de jeugdwet.
3 juli, Actualiteiten Jeugdrecht
Op 3 juli heeft het Centrum IKO op
uitnodiging van de Centrale Autoriteit een
Actualiteiten
Cursus
over
het
Jeugdbeschermingsrecht bijgewoond. De
cursus werd begeleid door mr. dr. Goos
Cardool, die o.a. veel jaren werkzaam is
geweest
bij
de
Raad
voor
de
Kinderbescherming. Het was een erg
leerzame ochtend, waarbij de nieuwe
ontwikkelingen,
de
(toekomstige)
wetswijzigingen
en
nationale
jurisprudentie de revue passeerden.
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Veel aandacht voor kinderontvoering in de Tweede
kamer
Tijdens het Algemeen Overleg van de
Commissie voor Justitie en Veiligheid, met
als
onderwerp
het
personenen
familierecht op 16 mei 2018 is veel
aandacht besteed aan internationale
kinderontvoeringen.
Verschillende
Kamerleden hebben verkondigd, dat het
verontrustend
is
dat
het
aantal
kinderontvoeringen blijft stijgen. De heer
Van Nispen (SP) gaf aan dat dit erg triest
is voor alle betrokkenen. Mevrouw Kuiken
(PvdA) noemde het strafbaar stellen van
ontvoering als preventiemaatregel en de
juridische en bureaucratische obstakels
waar je mee te maken krijgt bij het
terughalen
van
ontvoerde
kinderen.
Mevrouw Van Toorenburg (CDA) vroeg
specifiek naar wat geleerd kan worden van
de situaties waarin het wel lukt om
ontvoering
te
voorkomen.
Mevrouw
Bergkamp (D66) sloot zich aan bij de
gestelde vragen. De Kamerleden hebben
de
minister
van
Rechtsbescherming
Sander
Dekker
gevraagd
welke
mogelijkheden hij ziet om het aantal
ontvoeringen terug te dringen en welke
opties er zijn om bij dreigingen te deescaleren.
In zijn reactie gaf minister Dekker aan dat
het personen- en familierecht een heel
belangrijk en relevant terrein is waar
iedereen mee te maken krijgt. Het
familierecht hangt nauw samen met de
ontwikkelingen in de maatschappij en de
ontwikkeling van het gezin in de
Nederlandse samenleving. Volwassenen
ziet
Dekker
als
mensen
die
handelingsbekwaam zijn en een eigen
zelfstandige positie hebben. Bij kinderen
ziet hij dat anders. Kinderen zijn altijd

kwetsbaar. Dat vraagt van de wetgever
extra alert- en oplettendheid. Hij ziet het
Kinderrechtenverdrag als leidraad.
De minister heeft met name stilgestaan bij
het punt van de kinderontvoeringen.
Minister Dekker geeft aan dat bij
kinderontvoeringen veel overlap is met
problematische scheidingen en dat er
sprake is van dezelfde tragische situaties,
maar dat dit soort zaken weer net wat
anders zijn. De minister meldt dat het
Centrum IKO heel goed werk doet,
bijstand geeft aan ouders en de omvang
van het probleem in kaart brengt. In zijn
jaarverslag verklaart het Centrum de
stijging in kinderontvoeringen onder
andere
door
de
toename
van
internationale
koppels
door
de
globalisering. De meeste ontvoeringen
vinden plaats naar landen met veel
verkeer en veel migratieachtergrond. De
minister noemt het Nederlandse model
waarmee Nederland vooroploopt bij de
aanpak van kinderontvoeringen.

De minister ziet kinderontvoeringen als
een bij uitstek internationaal probleem dat
ook om een internationale aanpak vraagt.
Hij noemt de lopende onderhandelingen
over de herziening van Brussel II bis en de
verbetering van het Schengen Informatie
Systeem.
Dit
soort
internationale
onderhandelingen zijn vaak langdurige
processen. De minister kijkt ook naar wat
de mogelijkheden van ambassades zijn in
het kader van consulaire bijstand. Hij
vindt ook dat Nederland binnen de
Europese Unie andere landen mag
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aanspreken op afspraken die zijn gemaakt
en op de nakoming daarvan. Buiten de
Unie wordt dat ingewikkelder.
Mevrouw Kuiken reageert dat zij niet
twijfelt aan de intenties van de minister,
maar zij wil graag weten hoe de intenties
materieel gemaakt kunnen worden. Ze
vraagt de minister om het onderwerp over
een half jaar weer te agenderen om de
voortgang te kunnen bespreken.
De minister erkent dat het een belangrijk
en schrijnend probleem is en zegt toe dat
hij er zich echt voor wil inzetten. Een eentwee-drie-oplossing ziet hij echter niet.
Het internationale verkeer neemt steeds
meer toe. Bewegen binnen Europa wordt
steeds
makkelijker.
Ook
zijn
de
mogelijkheden
om
dingen
in
het
buitenland af te dwingen beperkt. Het
antwoord moet volgens de minister
gezocht worden in preventie en betere
informatievoorziening. Ondersteuning voor
ouders bij concrete zaken loopt via
ambassadelijnen en via het Centrum IKO.

geheel eigen en specifieke problematiek.
De schade voor de kinderen is hier vaak
nog vele malen groter, al is het alleen al
door de grote afstand die tussen het kind
en de uitwonende ouder ontstaat. Dat
maakt het ingewikkelder om zo goed en zo
vaak mogelijk beide ouders te blijven zien,
terwijl dat wel, zo stelt minister Dekker,
voor kinderen van belang is.
Suzanne Labadie, Senior jurist bij het
Centrum Internationale Kinderontvoering

Op verzoek van mevrouw Kuiken zegt de
minister toe een brief te sturen waarin hij
een
samenvatting
stuurt
van
zijn
toezeggingen en over een halfjaar over de
vorderingen.
Het Centrum IKO signaleert al jaren
knelpunten bij de preventie, nakoming van
gemaakte afspraken en bij de nazorg. Het
Centrum pleit naar aanleiding van het
Algemeen Overleg voor een gerichte
aanpak. Kinderontvoering is vaak een
uitwas van een problematische scheiding.
Daarom zijn er aanknopingspunten met
het programma Scheiden zonder Schade
van de heer Rouvoet. Vanwege het
internationale
karakter
hebben
kinderontvoeringen daarbovenop een
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