WAT IS EEN INTERNATIONALE KINDERONTVOERING?
WAT KAN JE DOEN ALS HET GEBEURT?
De situatie vandaag
2.2 miljoen

1.161

huwelijken per jaar in de EU

zaken van internationale
kinderontvoering worden
jaarlijks gerapporteerd

1 OP 12

met partners uit
verschillende landen

?

130.000

internationale koppels
scheiden elk jaar

KINDEREN
zijn dikwijls betrokken

Wat is een
internationale
kinderontvoering?
Kinderen worden overgebracht of
vastgehouden in een ander land dan
dat waar ze hun gebruikelijke
verblijfplaats hebben, bij één ouder,
tegen de wil in van de andere

OPLOSSING?
CROSSBORDER MEDIATION
Gerechtelijke procedures worden vaak gebruikt om grensoverschrijdende familieconflicten op te lossen, maar ze zijn vaak traag en duur.
Internationale familiebemiddeling kan familieconflicten, ook kinderontvoeringen, voorkomen en oplossen.

Wat is bemiddeling?
Opgeleide en gekwalificeerde bemiddelaars helpen oplossingen te zoeken die door beide ouders
worden onderhandeld en die rekening houden met de specifieke noden van het gezin, ten voordele
van de kinderen.

75%

van de zaken worden opgelost door een
volledig (48%) of gedeeltelijk (27%) akkoord

goedkoper dan een
gerechtelijke procedure

7x

sneller dan een gerechtelijke procedure
(43 dagen in plaats van 18 maanden)

Waar vind je hulp?
Cross-Border
Family
Mediators

Een netwerk van 178 bi-culturele familiebemiddelaars uit
37 landen kan helpen om te voorkomen dat kinderen
schade ondervinden door het grensoverschrijdend
familieconflict en hen te ondersteunen en te beschermen.

Bel de hotline voor vermiste kinderen
Zoek een bemiddelaar in jouw buurt
http://crossbordermediator.eu

Missing Children Europe vertegenwoordigt 31 organisaties uit 27 landen die werken met en voor vermiste kinderen en hun familie. Elke 2 minuten wordt een kind als
vermist opgegeven in de EU. Missing Children Europe coördineert eveneens het netwerk van Internationale Familiebemiddelaars die bemiddelen in internationale
kinderontvoeringen. Meer informatie op missingchildreneurope.eu.

Missing
Children
Europe

Het Centrum IKO is een juridisch expertise Centrum waar een ieder die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering wordt voorzien van juridische advies, begeleiding,
voorlichting en mediation. Het Mediation Bureau, een zelfstandig onderdeel van het Centrum IKO, organiseert en coördineert crossborder mediations in internationale kinderontvoering-,
omgang- en toestemming voor vertrekzaken. Meer informatie op www.kinderontvoering.org.
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