Hilversum, 03 mei 2012
PERSBERICHT
Het jaarverslag 2011 van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)
Een toename van het aantal kinderontvoeringszaken met 30%.
in 2011 zijn 249 kinderen door 164 ouders zonder toestemming meegenomen of niet
teruggekeerd van een vakantie. Het betrof zowel internationale kinderontvoering vanuit
Nederland als naar Nederland. Dit is een toename van 30% ten opzicht van 2010. Het
merendeel van de kinderen is door de moeder meegenomen, 31% van de 249 kinderen is
meegenomen door de vader. Opmerkelijk is dat het aantal moeders die de kinderen
meenemen naar Niet-Verdragslanden stijgt (meer dan 50%).In 2011 zijn 17 kinderen
teruggekeerd.
De juristen van het Centrum hebben 1433 telefoongesprekken gevoerd en 834 e-mails van
beantwoord. Een toenemend aantal kinderen belt zelf het Centrum IKO om zich te
informeren.
Een groot deel van de zaken van het Centrum IKO betrof de angst of een dreiging voor een
internationale kinderontvoering. Daarnaast wil een toenemend aantal ouders legaal vertrekken met de
kinderen en wint daarover informatie in. Nu de marechaussee strenger aan de grens controleert vragen
ook meer ouders, die alleen op vakantie gaan met hun kinderen, hoe ze toestemming voor vakantie
kunnen regelen. De marechaussee heeft samen met de juristen van het Centrum IKO een reisformulier
ontwikkeld, te vinden op www.kinderontvoering.org

De meeste kinderen zijn door een ouder meegenomen naar Verdragslanden, een kleiner
percentage is meegenomen naar Niet-Verdragslanden. Het aantal landen dat tot het Haags
Kinderontvoeringsverdrag toetreedt, groeit nog steeds. Vorig jaar zijn onder meer Andorra,
Singapore, de Filipijnen, Rusland en Gabon toegetreden. Het Verdrag is alleen geratificeerd tussen
Nederland en Gabon.
Het Centrum IKO wordt niet alleen geraadpleegd door ouders, familie en kinderen maar ook door
professionals die met een IKO zaak te maken kunnen krijgen. Er zijn in 2011 749 nieuwe zaken
gemeld. Van voorgaande jaren vragen nog ruim 200 zaken een langdurige begeleiding De procedures
rond de teruggeleiding lopen dikwijls traag .
In Nederland is die trend gekeerd. Door het invoeren van een vaste procedure bij de Rechtbank Den
Haag en het Hof den Haag per 1 januari 2012 moet een verzoek tot teruggeleiding, gedaan door de
achtergebleven ouder binnen 6 maanden duidelijkheid bieden of het kind terug gaat of mag blijven in
Nederland.
Van de 30 kinderontvoeringszaken die jaarlijks door de rechtbank worden behandeld hebben 19
ouderparen in 2011 gekozen voor een Crossborder mediation; 60% van de ouders zijn tot een
overeenstemming gekomen oftewel volledig (40%) of gedeeltelijk (20%). De ouders regelen samen,
onder leiding van twee gespecialiseerde crossborder mediators, de wijze van contact en omgang met
de kinderen, waarna de overeenkomst wordt vastgelegd. Dit moet in beide landen plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u bellen met:
De directeur/voorlichter: Els Prins 06 24 74 9559 of 088 8009014
www.kinderontvoering.org

