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Centrum IKO publiceert jaarverslag 2008
In 2008 heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum
IKO) rond de 2000 mensen geadviseerd. De meeste vragen, 1412, zijn
voorgelegd door ouders of familieleden. Bij het Centrum IKO is melding
gemaakt van de ontvoering van 144 kinderen door 112 ouders. In 77
zaken had de moeder de kinderen meegenomen, 35 keer betrof het de
vader. 117 keer meldde een ouder vrees voor de ontvoering van de
kinderen door de andere ouder.
Professionals of vertegenwoordigers van organisaties deden 557 keer
een beroep op de deskundigheid van het Centrum IKO.
Opmerkelijk is dat in juli en december bij het Centrum IKO de meeste aanvragen voor
advies binnen kwamen. Van de 2000 mensen die om advies vroegen, heeft het Centrum
IKO 326 ouders individueel begeleid en/of doorverwezen naar een professionele
hulpverlener. Deze ouders hadden direct te maken met een kinderontvoering of een
mogelijke dreiging en vroegen advies. De hulp van het Centrum IKO wordt ingeroepen
door de ouder wier kinderen zijn meegenomen maar ook door de ouder die de kinderen
wil meenemen of heeft meegenomen naar een ander land.
De meeste ontvoeringszaken van en naar Verdragslanden zijn gepleegd tussen Nederland
en Spanje (12 zaken), daarna volgt België (9 zaken) op de voet gevolgd door Duitsland
(8) en Turkije (7 zaken).
In het jaarverslag staan de cijfers onderverdeeld in de kindermeename door de
verzorgende ouder (meestal de moeder, degene die grotendeels de verzorgende taak
uitvoerde) en de niet verzorgende ouder (meestal de vader, de kostwinner).
Van en naar Niet-Verdragslanden hebben 25 ouders hun kinderen meegenomen, 21 keer
vanuit Nederland waarvan 8 keer door een moeder en 13 keer door een vader. Eenmaal
betrof het een ontvoering van een kind uit een Niet-Verdragsland naar Nederland. In de
meeste zaken betrof het ontvoeringen vanuit Nederland naar Egypte, Iran, Irak en
Marokko.
Twintig ouders vroegen advies over een internationale omgangsregeling. Het is vooral de
vader die om een internationale omgangsregeling vraagt, namelijk in vijftien van de
twintig gevallen. De verzoeken tot omgang betrof in totaal 23 kinderen.
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Over toestemming voor vertrek hebben 27 mensen advies ingewonnen. Het aantal dat
van te voren wil weten hoe ze zonder problemen met de kinderen een land kunnen
verlaten, neemt toe. De overgrote meerderheid die advies over toestemming voor
vertrek vraagt, is de moeder (89%). Het ging om totaal om 33 kinderen.
Het Centrum IKO is ook een expertisecentrum en ontwikkelt met professionals specifieke
diensten voor ouders en kinderen die te maken krijgen met ouderlijke kinderontvoering.
Dit kan zijn psychologische begeleiding bij angst en dreiging maar ook de inzet van een
grensoverschrijdend mediator die een conflict tussen ouders kan beslechten. In 2008
heeft het Centrum IKO een begin gemaakt met het ontwikkelen van drie praktische
gidsen voor ouders, kinderen en professionals. In de gidsen, die in 2009 zijn
gepubliceerd, wordt aandacht besteed aan het voorkomen van internationale
kinderontvoering, het Haags Kinderontvoeringsverdrag, de gevolgen van ontvoering
vanuit en naar Verdragslanden en vanuit en naar Niet-Verdragslanden en welke
procedures gevolgd kunnen worden na een ontvoering. Eén gids is speciaal geschreven
voor jongeren. De gidsen zijn te bestellen bij het Centrum IKO en via de website
www.kinderontvoering.org.
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Voor nadere informatie kunt u bellen met mevrouw E. Prins, directeur Centrum IKO
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