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Voorwoord

De turbulentie die het Centrum IKO in 2012 door heeft moeten maken was enerverend. 
De splitsing van Stichting Centrum IKO van Stichting De Ombudsman heeft zowel organisatorisch als fi-
nancieel nogal wat voeten in de aarde gehad. Met de positieve inzet van alle medewerkers heeft de directie de 
ontvlechting tot een goed einde gebracht. Daarvoor alle waardering.  
 
In deze tijd van bezuinigingen kan het Centrum IKO de diensten die zij biedt aan ouders en professionals die 
te maken kunnen krijgen met een internationale kinderontvoering door een ouder niet meer alleen financieren 
met de subsidie van de overheid. Met name de financiering van de Europese 116000-advieslijn blijkt op weer-
stand te stuiten in Den Haag. Het Centrum IKO heeft daarop een aanvraag ingediend bij de Europese commis-
sie. Vanuit het Europese Daphne project is hulp geboden waardoor achterblijvers van vermisten in 2012 toch 
geholpen zijn. 
 
De Raad van Toezicht is met drie leden gestart op 1 juli. We zijn blij met de komst van een internationaal des-
kundige, Jan Peter Wever. Door omstandigheden moest een van de leden afzien van verdere deelname. In het 
begin van 2013 is benoemd mevrouw Ellen de Waal. In bijgaand verslag vindt u een overzicht van de activitei-
ten van Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering en de 116000 hulpdienst over het afgelopen jaar. 
Veel leesplezier toegewenst, 
 
De Raad van Toezicht, 
Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek 
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De overheid en de Tweede Kamer zien het belang van 
een goede ondersteuning aan ouders die te maken 
(kunnen) krijgen met een Internationale Kinderont-
voering. Dankzij een basis subsidie van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie hebben de juristen van het 
Centrum IKO het afgelopen jaar wederom duizenden 
mensen geadviseerd of begeleid die met hun kinderen 
wensen te verhuizen van of naar Nederland nadat een 
huwelijk of relatie is stukgelopen. 
Een groot deel van de alleenstaande ouders keren na 
een bezoek met de kinderen aan hun familie terug. 
Keert een ouder met de kinderen niet terug dan kan 
het zijn dat de ouder, wanneer beide ouders gezagheb-
bend zijn, beticht kan worden van een internationale 
kinderontvoering. De kinderen zijn dan niet vermist 
zoals vaak onterecht wordt verondersteld omdat 
duidelijk is waar ze zijn. Nee ze zijn niet vermist maar 
worden wel degelijk gemist.  
 
Wanneer van een vermissing sprake is spelen hele 
andere oorzaken mee. Jaren geleden werkte ik in 
een dorpje waar iedere ochtend een oudere man zijn 
puberzoon begeleidde naar het tuinhek ongeacht de 
weersomstandigheden. De jongen stapte op de fiets 
en zijn vader zwaaide naar hem tot hij uit het zicht 
was. Na een aantal dagen vroeg ik hem waarom hij 
dat deed. De vader vertelde mij dat hij leeft met de 
gedachte dat elke dag de laatste dag kan zijn waarop 
hij zijn zoon gedag zou kunnen zeggen. Elk afscheid 
was voor hem dierbaar.  
Iedere ouder, zuster, broer, oma of opa herinneren zich 
het moment dat zij iemand missen die zij lief hebben, 
voor het laatst hebben gezien of gesproken.  
 
Op het moment dat men zich realiseert dat sprake 
is van een vermissing slaat de onzekerheid toe. De 
achterblijvers zijn ongerust en alarmeren de omgeving 
en de politie. 80% van de vermisten worden gelukkig 
binnen 48 uur weer gevonden maar jaarlijks blijven 
ongeveer 2500 kinderen en volwassenen onvind-
baar. De achterblijvers leven dagelijks tussen hoop 
en vrees. Wat doe je? Hoe kun je zo snel mogelijk de 
juiste personen of de politie inschakelen? Is iemand 
langdurig blijvend vermist dan kan het leed nog maar 
met weinig mensen worden gedeeld en duurt het 
trauma voort. Van verwerking kan dan maar moeilijk 
sprake zijn. Al vanaf 2008 faciliteert het Centrum IKO 
de 116000 hulplijn. Een Europees noodnummer voor 
vermiste kinderen. Voor ons kunnen dat kinderen zijn 
van nul tot tachtig. Leeftijd doet er niet toe. Je kind 
blijft altijd je kind.

De opsporing van vermisten is in Nederland over het 
algemeen goed geregeld. Bij vermissing wordt 112 
gebeld en de politie ingeschakeld. Wanneer sprake is 
van een levensbedreigende situatie is snelheid geboden 
en besluit het Landelijk bureau vermiste personen van 
de Nationale politie of er een AMBER alert uitgaat.  
De oorzaken van een vermissing zijn divers. Het kan 
een mentale oorzaak hebben zoals depressiviteit, een 
weerbarstige puber of dementie. Het kan ook zijn 
omdat kinderen de weg zijn kwijtgeraakt, vermist 
raken tijdens een vakantie of omdat iemand geen 
contact meer wil met het thuisfront. Het zijn allemaal 
redenen waarom mensen niet terugkeren naar huis. 
Wat de oorzaak ook is, de schrik en de onmacht bij de 
achterblijvers is er niet minder om.  
Om als aanvulling op de recherche door de politie 
ouders te helpen is de 116000 hulplijn begonnen met 
de ondersteuning aan achterblijvers van vermiste 
kinderen. De medewerkster aan de telefoon biedt niet 
alleen een luisterend oor maar kan samen met de 
ouder bespreken welke actie al is ondernomen en wat 
nog kan worden gedaan in de situatie.  
Het Europese netwerk van 116000 hulplijnen stimu-
leert een sterke onderlinge samenwerking wat kan 
leiden tot het doen uitgaan van een opsporingsbericht 
naar 23 landen binnen Europa. Evenals in Nederland 
werken deze organisaties nauw samen met de politie 
in hun eigen land.  
Op het moment dat dierbaren langere tijd vermist blij-
ven dan hebben de achterblijvers eveneens behoefte 
aan juridische begeleiding omdat zij zich bevinden in 
een schemergebied. Aangezien niet is vastgesteld of 
de vermiste persoon niet meer in leven is blijft er een 
impasse voortduren. Achterblijvers kunnen na verloop 
van tijd een vermoeden van overlijden aanvragen maar 
dit is geen eenvoudige beslissing. Over al deze kwes-
ties kunnen de helpdeskmedewerkers adviseren. De 
voortdurende emotionele druk van achterblijvers van 
vermisten is vaak onzichtbaar. Het vinden van elkaar 
in het verdriet kan helpen. Daarom heeft het Centrum 
IKO op haar website www.116000.nl een gesloten 
site waar achterblijvers met elkaar in contact kun-
nen komen. Via de site kan ook een 2e lijn psycholoog 
worden geraadpleegd die hulp kan bieden op momen-
ten waarop dat nodig is. Het is allemaal nog pril maar 
door financiële bijdrage van de Europese commissie 
kan de 116000 hulplijn in Nederland de steun bieden 
die achterblijvers van vermisten nodig hebben. 

Els Prins 
directeur.

1. Inleiding: leven tussen hoop en vrees
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Het Centrum IKO heeft sinds haar oprichting in 2006 
onderdeel uitgemaakt van Stichting De Ombudsman. 
In de achterliggende zes jaren hebben het Centrum 
IKO en Stichting De Ombudsman mensen en facilitei-
ten met elkaar gedeeld. De directiewisseling bij Stich-
ting De Ombudsman per 1 december 2011 heeft daar 
verandering in gebracht. Een volledige ontvlechting 
werd ingezet met een fikse reorganisatie tot gevolg; 
nieuwe huisvesting met verhuisperikelen; Een herori-
entatie op de inhuur van ondersteunende diensten; 
Het in en uit dienst treden van het personeel per 1 juli 
2012; Een nieuwe telefooncentrale en het porteren van 
de telefoonverbindingen. Kortom een onrustige tijd 
brak aan. In december 2012 was de ontvlechting rond 
op de portering van het 116000 nummer na. Vanwege 
de volledige ontvlechting is de De Raad van Toezicht 
van het Centrum IKO sinds 1 juli 2012 vernieuwd. 
De bestuurder is gelijk gebleven. De negen vrijwillige 
medewerkers die deels reeds voor De Ombudsman 
werkzaam zijn, hebben aangegeven zich in te willen 
blijven zetten voor de Stichting Centrum IKO  
 
Onderwijl ging het reguliere werk van het Centrum 
IKO en de 116000 hulplijn door zoals het afhandelen 
van telefoons, e-mails, de post, afspraken en trainings-
activiteiten. Een overzicht van de activiteiten in dit 
jaarverslag geeft daarvan een goed beeld. De zaken 
waar een dreiging, een kinderontvoering of een ver-
missing heeft plaatsgevonden vragen de meeste aan-
dacht. Aan deze ouders wordt begeleiding geboden na 
een doorverwijzing door de (juridisch) adviseurs naar 
externe professionals zoals de Centrale Autoriteit of de 
afdeling vermiste personen van de Nationale Politie. 
Het is positief te noemen dat het aantal mensen die het 
Centrum IKO voor advies benaderen is toegenomen. 
De kennis over Internationale Kinderontvoering en het 
116000 nummer neemt gestaag toe. Vanwege de toe-
wijzing van een aanvraag door de Europese commissie 
voor de financiering van de 116000-hulplijn in 2012 
was het mogelijk om twee sociaal-maatschappelijk 
medewerkers in dienst te nemen.  
 
Aan het Centrum IKO zijn in totaal achttien medewer-
kers verbonden. Daarvan zijn er negen bezoldigd. Ter 
ondersteuning van dit team werken negen medewer-
kers in de diverse regio’s belangeloos mee voor het 
Centrum IKO.  
Van de interne medewerkers hebben vijf van hen een 
juridisch academisch achtergrond, één volgt een juridi-
sche stage van negen maanden. Het team is gesplitst in 
een team dat zich richt op ouders en professionals die 
met een Internationale ouderlijke kinderontvoering te 
maken (kunnen) krijgen en een team gericht op achter-
blijvers na een vermissing, de 116000-hulplijn. 
Een van de juristen is verantwoordelijk voor de orga-

nisatie van alle cross border mediations binnen het 
Mediation bureau, onderdeel van het Centrum IKO.  
Twee medewerkers hebben een psycho-sociaal maat-
schappelijke werkervaring en begeleiden achterblij-
vers van vermiste kinderen. De statutair directeur is 
verantwoordelijk voor het financiële en het algemene 
beleid evenals de organisatie en personele zaken. De 
secretaresse ondersteunt de directie en het bureau in 
het algemeen.  
Van de negen interne medewerkers hebben zes me-
dewerkers een dienstverband voor onbepaalde tijd en 
twee medewerkers een dienstverband voor bepaalde 
tijd. Eén heeft een stagecontract voor negen maanden. 
Ondersteuning voor de website, automatisering en de 
administratie worden door externe dienstverleners 
verleend.

De medewerkers
 
•  Mevrouw mr. C.C.S. Lazar  
  Coördinator Het Mediation bureau   
• Mevrouw mr. E.M Molendijk 
 Jurist IKO/ coördinator 116.000-hulpijn
• De heer mr. A.M Storm 
 Jurist IKO/ cross border mediator
• Mevrouw mr. M.P. Schulte  
 Jurist IKO/ coördinator LEPCA project
• Mevrouw S. Labadie   
 Stagiaire HBO rechten  
• Mevrouw M. Kok   
 Medewerker 116000-hulplijn, sociaal maatschappelijk
• Mevrouw M. Pronk   
 Medewerker 116000-hulplijn, sociaal maatschappelijk
• Mevrouw I. van Rooij – de Mos 
 Secretaresse bureau / directie
• Mevrouw E. Prins   
 Statutair directeur 
 
In totaal ondersteunen negen regiomedewerker ouders 
en kinderen extern. 
•  Mevrouw mr. S. Barghi 
•  Mevrouw mr. E. Bouwes Bavinck – Vink 
•  De heer mr. N. van Bergeijk 
• De heer W. van Campen 
• Mevrouw I.B. van Dijck 
• De heer S. Langenhuijzen 
• Mevrouw I. Mondria 
• De heer R. Schouten 
• Mevrouw Labadie is stagiaire en regiomedewerkster.
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Externe dienstverleners 
•  Gene It 
• FLMM  
• De Blok & Dierdorp  
 
Leden van de raad van Toezicht en raad van 
Advies 
De Raad van Toezicht was tot 1 juli 2011 zowel Raad 
van Toezicht van Stichting De Ombudsman als van het 
Centrum IKO en bestond tot 1 juli 2012 uit vier leden 
• De heer Prof. dr. P. Schnabel, voorzitter 
• Mevrouw mr. P. Lodders – Elfferich 
• De heer Prof. mr. P. Vlaardingerbroek 
• De heer P. Römer 
 
Sinds 1 juli 2012 bestaat de Raad van Toezicht van het 
Centrum IKO uit drie leden en tijdelijk uit twee leden.
• De heer Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, voorzitter 
• De heer J. P. Wever 
• Vacature is per 1 februari 2013 ingevuld door 
 mevrouw P. B. de Waal 
 
De Raad van Advies  
In 2012 hebben twee leden van de Raad van advies het 
college verlaten dat zijn 
• mevrouw mr. dr. L. Jordens – Cotran 
• mevrouw mr. D.A. Flinterman 

De huidige leden van de R.v.A.  
• De heer mr. U. Santi 
• Mevrouw mr. dr. B. de Hart 
• Mevrouw drs. A. Sagouti – Beck 
• Gastlid was in 2012 de heer mr. dr. T. de Boer. 
 
Het Centrum IKO is 24 uur per dag bereikbaar. Over-
dag van 09.30 tot 16.30 uur. Buiten deze uren kunnen 
mensen die noodgedwongen hulp nodig hebben door-
verbonden worden met een medewerker. Er zijn drie 
vak juristen die ouders en professionals te woord staan. 
Twee sociaal maatschappelijk medewerkers werken 
dagelijks aan de 116000-hulplijn.  

 
Samenwerking 
 
Samenwerking met (keten)partner-organisaties 
Sinds de oprichting heeft het Centrum IKO samenge-
werkt met vele organisaties in binnen- en buitenland. 
Met een deel van die instanties en organisaties wordt 
intensief samengewerkt en wordt regelmatig belang-
rijke informatie uitgewisseld. Met vertegenwoordigers 
van andere organisaties wordt één- of tweemaal per 
jaar gesproken. De organisaties waarmee het Centrum 
IKO contacten onderhoudt, zijn: 

Nationaal 
•	Het ministerie van Veiligheid & Justitie –   
 de Centrale autoriteit 
• De Nationale landelijke en regionale politiekorpsen  
• De Koninklijke marechaussee Schiphol 
• Het Bureau Liaisonrechter 
• Het Nederlands Instituut van Psychologen / sectie  
 mediation 
• De vereniging van Familierecht Advocaten 
 Scheidingsmediators 
• Vereniging van IKO advocaten  
• De Raad voor de Kinderbescherming 
• Bureaus Jeugdzorg 
• Het Openbaar Ministerie 
• Defence for Children International, NL 
• Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
• Raad voor Rechtsbijstand 
• Collegio – omgangshuizen 
• Het Nederlandse Rode Kruis 
• Raad voor de Rechtspraak 
 
Internationaal 
• MCE, Missing Children Europe 
 en al haar partnerorganisaties. 
• Reunite, Center for Parental Child abduction / 
 Engeland 
• Mikk.Ev., Duitsland/ De vereniging van 
 Cross border mediators 
• Nederlandse Verenigingen in het Buitenland 
• ISS international – Nederland/Duitsland 
• Fondation pour L énfance/ SOS d’enfants – Parijs 
• Child Focus België 
• De Haagse Conferentie voor IPR 
• Bureau liaisonrechter Berlijn 
• Het Europese netwerk van familie mediation 
 ‘Euro •Net Mediation’ in Bulgarije. 
• Een groep gespecialiseerde advocatenkantoren over  
 de hele wereld. 
 
Het onderhouden van de nationale en internationale 
contacten neemt veel tijd in beslag. Deze taak berust 
grotendeels bij de directie. De medewerkers voeren 
overleg met instanties in relatie tot voorgelegde vragen 
en zaken nationaal en internationaal. Alleen bij vol-
doende financiele middelen wordt gereisd.
 
Het Centrum IKO kan bouwen op negen regiomede-
werkers. Deze vrijwilligers wonen verdeeld over het 
hele land en zetten zich, op verzoek van de juridisch 
adviseurs, in voor de ouders die het Centrum IKO om 
hulp vragen. Zij bieden plaatselijk ondersteuning maar 
ook op kantoor verlenen zij hand en spandiensten. In 
2012 is 56 zaken een Regiomedewerker ingezet. 
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3. Informatie, advies en begeleiding in 2012

Inleiding  
In 2012 is door de juristen en sociaal maatschappelijk 
medewerkers van het Centrum IKO ruim 4.580 keer 
contact geweest met ouders, familieleden en een breed 
scala aan professionals. 
Via de telefoonnummers 088 8009000 en 116000 heb-
ben 1.763 mensen contact gezocht met het Centrum 
IKO . Via de website www.kinderontvoering.org en 
www.116000.nl hebben 1.080 mensen contact opge-
nomen per e-mail. In totaal hebben 2.843 mensen 
contact gezocht met het Centrum IKO, een toename 
van 25% in vergelijking tot 2011 . De toename is mede 
het gevolg van een groeiend aantal mensen die ver-
missingen via de 116000 hulplijn melden of begeleid 
willen worden na een langdurige vermissing. 
 
De mensen die contact opnemen in relatie tot een ou-
derlijke kinderontvoering hebben veelal vragen over 
het voorkomen van een internationale kinderontvoe-
ring en wat te doen wanneer een kind daadwerkelijk 
is meegenomen. Ook aanverwante onderwerpen 
kwamen regelmatig aan de orde zoals vragen over 
wanneer je met een kind mag verhuizen naar het 
buitenland en de procedure rond het verzoek om een 
internationale omgangsregeling. 
Het grootse gedeelte van de cliënten die het Centrum 
IKO hebben geraadpleegd zijn de betrokken ouders, 
familie en gezinsleden. Maar ook professionals van 
diverse instanties hebben regelmatig contact met 
de juristen van het Centrum IKO zoals de Centrale 
Autoriteit, de politie, de koninklijke marechaussee, 
officieren van justitie, jeugdhulpverleners, maatschap-
pelijk werkers, advocaten. Familiemediators, mede-
werkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie en 
Buitenlandse zaken en de media. Verder is er contact 
met organisaties en instanties in het buitenland.  
Ouders die advies hebben gevraagd worden binnen 
een week teruggebeld om na te gaan hoe de situatie 
verloopt en of het verstrekte advies het juiste effect 
heeft. Ook worden de cliënten gevraagd om het Cen-
trum IKO te informeren over het verloop van een zaak. 
Over de specifieke dienstverlening aan achterblijvers 
van vermisten wordt in het jaarverslag apart aandacht 
besteed. Alle in en uitgaande contact momenten zijn 
geregistreerd in een nieuw registratiesysteem dat 
speciaal is gebouwd voor het Centrum IKO en deels in 
2011 en deels in 2012 is opgeleverd. Het bouwen van 
het systeem is mogelijk gemaakt dankzij een financiele 
bijdrage van het ministerie van V&J. Bij elke categorie 
die behoort bij de zaken die in het jaarverslag genoemd 
worden is een voorbeeldzaak beschreven. Om herken-
ning te voorkomen en de privacy van ouders die het 
Centrum IKO bellen te beschermen zijn de landenna-
men of de ‘gender’ van de ouders veranderd. 

 
Telefonische en e-mail contacten 
 
De dienstverlening van het Centrum IKO aan cliënten 
loopt voor het overgrote deel via de telefoon en via 
de e-mail. In 2012 is een stijging te zien ten opzichte 
van het afgelopen jaar. Zo hebben de medewerkers in 
dit jaar 2.421 telefoongesprekken afgehandeld, dit is 
een stijging van 26% ten opzichte van afgelopen jaar. 
Verder zijn 2.168 inkomende en uitgaande e-mails 
geregistreerd, dit is een stijging van 32%. De stijging is 
mede het gevolg van een grotere bekendheid van het 
Europese nummer 116000 gericht op het melden van 
vermissingen en de begeleiding van achterblijvers na 
een vermissing of een ontvoering. De uitzendingen van 
het programma ‘Ontvoerd’ uitgezonden door RTL4 
heeft situaties rond een ouderlijke kinderontvoering in 
beeld gebracht hetgeen eveneens tot een toename in 
adviesvragen en nazorg heeft geleid.  
 
Telefonische contacten 
In 2012 zijn er 1.763 inkomende gesprekken geregis-
treerd. De grootste groep bellers bestond uit ouders, 
grootouders, familie en gezinsleden, te weten 62%.  
In totaal hebben 898 professionals contact opgenomen 
voor informatie en advies waaronder medewerkers 
van de politie, jeugdzorg en maatschappelijk werk. Dit 
jaar is in diverse zaken 74 keer contact geweest met 
advocaten.  
 
Overzicht telefoon gesprekken per maand 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 
telefoongesprekken in 2012, per maand gesplitst in in-
komend en uitgaand. De eerste kolom geeft het totaal 
aantal contacten per maand aan en onder aan de tabel 
het aantal telefooncontacten in heel 2012 

telefoongesprekken 
2012 totaal inkomend Uitgaand
Januari 145 116 29
Februari 186 130 56
Maart 179 131 48
April 173 124 49

Mei 182 137 45
Juni 230 180 50
Juli 253 175 78
Augustus 228 161 67
September 178 140 38
Oktober 266 194 72
November 221 161 60
December 180 114 66
Totaal 2.421 1.763 658
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De meeste contacten vinden voor, tijdens en na een 
vakantieperiode plaats. Oorzaak is de angst bij één van 
de ouders dat hun kind door de andere ouder of de 
schoonfamilie wordt achtergehouden na een vakantie. 
Sinds een aantal jaren controleert de marechaussee aan 
de grens een ouder die alleen reist met kinderen stren-
ger. Ouders bellen om te vragen welke papieren zij nodig 
hebben om het land met het kind zonder problemen te 
verlaten.

E-mail contacten 
In 2012 hebben ruim tweeduizend e-mail contacten tus-
sen de medewerkers van het Centrum en cliënten plaats-
gevonden. Hiervan waren 1.080 inkomende e-mails en 
1.088 waren uitgaand. Een ruime meerderheid van deze 
e-mail contacten waren met ouders, gezinsleden, groot-
ouders en andere familieleden. Vijf keer is er contact 
geweest met een kind. 
Er zijn 555 e-mails van professionals afgehandeld. 
Hieronder vallen ook de contacten met lid lid organi-
saties van Missing Children Europe waar het gaat om 
kinderen die vermist worden. Andere professionals waar 
contact mee is geweest zijn onder meer; medewerkers 
van de politie, de Centrale autoriteit en medewerkers 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 139 za-
ken is per e-mail contact geweest met regiomedewerkers 
die ouders begeleiden. 

Overzicht e-mailcontacten per maand 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht getoond van 
de e-mail contacten in 2012 per maand, gesplitst in 
inkomend en uitgaand. De derde kolom geeft het totaal 
aantal contacten per maand aan en onder aan de tabel is 
het totaal aantal e-mailcontacten in 2012 weergegeven. 

FEB JULAPR SEPMEI OKT NOV DECJAN JUNMAR AUG

     E-mail contacten 2012

FEB JULAPR SEPMEI OKT NOV DECJAN
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JUNMAR AUG

inkom uitg Totaal 
Totaal 1.763 658 2.421
onderverdeeld in:
Ouders en 
familieleden (totaal)

1.089 434 1.523

Professionals (totaal) 674 224 898

inkom uitg Totaal 
Totaal 1.080 1.088 2.168
onderverdeeld in:
Ouders en familieleden 
(totaal)

758 855 1613

Professionals (totaal) 322 233 555

E-mails
2012 totaal inkomend uitgaand
Januari 200 99 101
Februari 201 106 95
Maart 178 97 81
April 160 85 75

Mei 179 92 87
Juni 164 87 77
Juli 189 93 96
Augustus 217 83 134
September 137 76 61
Oktober 179 87 92
November 160 77 83
December 204 98 106
Totaal 2.168 1.080 1.088

Telefoongesprekken - 2012
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Het aantal e-mail contacten is over het hele jaar rede-
lijk constant. Een e-mailbrief met betrekking tot een 
kinder meename die via de info@kinderontvoering 
binnenkomt wordt bij spoed direct en anders binnen 
24 tot 48 uur beantwoord. 

Nieuwe, lopende en afgesloten zaken

Algemeen
In het jaarverslag wordt onderscheid gemaakt tussen 
nog lopende zaken en nieuwe zaken, informatie en 
advies vragen en langdurige begeleiding. Dit geldt voor 
alle zaken, waar de kinderen meegenomen zijn door 
de ouder en vermissingen. In 2012 zijn in totaal 1.049 
nieuwe zaken voorgelegd voor advies. Het Centrum 
IKO maakt geen onderscheid in haar hulpverlening 
tussen de achtergebleven of ontvoerende ouder. Van 
de 1.049 nieuwe meldingen vroegen 617 ouders of 
familieleden om begeleiding. Dit is een stijging van 
34 % ten opzichte van 2011. Veel clienten hebben niet 
alleen juridische vragen. De emotionele druk is hoog. 
Zij zien hun kind niet meer of zijn bang hun kind kwijt 
te raken en hebben behoefte aan begeleiding. De hulp 
van een professionals bij hen in de buurt kan voor hen 
heel waardevol zijn.
Er zijn 432 adviesgesprekken geregistreerd waar ver-
dere begeleiding niet nodig was. Een eerste advies was 
voor deze groep voldoende. Van 17 contacten bleek 
later dat de client in een later stadium toch behoefte 
had aan ondersteuning. Hierbij valt te denken aan 
gezinsvoogden waarvan de kinderen zijn meegenomen 
naar het buitenland of een familielid. 
Naast de gebruikelijke onderwerpen zijn in dit verslag, 
in tegenstelling tot voorgaande jaren, onder meer 
toestemming voor vakantie, binnenlandse ontvoering 
en’ kind terug’ toegevoegd.

Informatie en advies
In 432 gevallen hebben mensen verzocht om advies of 
informatie en hadden geen verdere begeleiding nodig. 
Onder deze categorie vallen advocaten uit het binnen- 
en buitenland, de Raad voor de Kinderbescherming, 
Bureau Jeugdzorg en de politie. Deze professionals 
hebben niet dagelijks met de materie te maken en 
vragen om informatie en advies over de toepassing 
van het Haags Kinderontvoeringsverdrag, de Euro-
pese verordening Brussel II bis of een strafrechtelijke 
toepassing na een kindermeename.
Overleg met professionals in een specifieke zaak 
vindt alleen plaats na toestemming van de ouder. Het 
Centrum IKO heeft als beleid dat de ouder zelf contact 
opneemt met het Centrum IKO indien dit mogelijk is. 
De ouder is het beste op de hoogte van de situatie. De 
adviseur krijgt een beter beeld van de situatie wanneer 

direct met de betrokkenen wordt gecommuniceerd. 
Op die manier wordt een onjuist advies voorkomen. 
In een eerstelijnscontact kunnen professionals door 
de juristen van het Centrum op de hoogte worden 
gebracht van de toepassing van het Haags Kinder-
ontvoeringsverdrag, kan worden verwezen naar de 
Centrale Autoriteit, gespecialiseerde advocaten in het 
buitenland of andere instanties. Eveneens kan men 
informatie verkrijgen over recente ontwikkelingen met 
betrekking tot de strafbaarheid van een internationale 
ouderlijke kinderontvoering in Nederland en daarbui-
ten, aangifte in binnen en buitenland, het aanvragen 
van vervangende reisdocumenten en de toepassing 
van Europese wetgeving in grensoverschrijdende 
familie aangelegenheden. 

Nieuwe zaken in 2012
In 2012 zijn 617 nieuwe zaken geregistreerd. Een ouder 
die contact opneemt met het Centrum IKO en advies 
vraagt wordt alleen begeleidt wanneer de situatie daar-
om vraagt. In het overzicht wordt gesproken over een 
verzorgende ouder en een niet-verzorgende ouder, een 
co-ouder of een ontvoering door de familie . Onder 
een niet-verzorgende ouder wordt verstaan een ouder 
die werkt of grotendeels buitenshuis verblijft en de 
dagelijks zorg van de kinderen overlaat aan de partner. 
Onder de verzorgende ouder wordt verstaan die ouder 
die het merendeel van de zorgtaken op zich heeft 
genomen en hooguit een aantal uren per week werkt. 
Een ontvoering binnen het Koninkrijk is een kinder 
meename naar Saba, Bonaire of Sint Eustasius, welke 
bijzondere gemeentes vormen binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden.

3. Informatie, advies en begeleiding in 2012

Onderwerpcode
Aantal 
informatie 
vragen.

Algemeen advies / Informatie 179
Verzorgende Ouder Ontvoerder 60
Preventie 55
Niet Verzorgende Ouder Ontvoerder 40

Toestemming voor vakantie 21
Internationale Omgangsregeling 17
Toestemming voor Vertrek 17
Geoorloofde Overbrenging 14
116000 9
Binnenlandse ontvoering/omgang 6
Ontvoering door familie 5
Co- ouder Ontvoerder 4
Weerleggen van dreiging 2
Ontvoering binnen het koninkrijk NL 2
Kind terug 1
Totaal eerstelijnszaken 432
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Internationale kinderontvoeringen

In 2012 zijn 175 ontvoeringen gemeld bij het Centrum 
IKO van en naar zowel verdrags als niet verdragslan-
den, waarvan er 113 uit Nederland en 47 naar Neder-
land plaatsvonden. In 15 zaken was Nederland niet 
betrokken. Het betrof in totaal 286 kinderen.

In 119 zaken heeft moeder het kind meegenomen en 
in 50 zaken de vader. In twee zaken hebben ouders 
samen de kinderen ontvoerd terwijl Bureau Jeugdzorg 
in Nederland de zeggenschap had over de verblijf-
plaats van de kinderen. In vier zaken heeft de familie 
het kind ontvoerd.

Er is een verschil in de rol die een ouder speelt in de 
opvoeding van het kind; ouders kunnen nog samen 
wonen, een co-ouderschap hebben en de zorgverde-
ling kan grotendeels bij de moeder liggen of bij de 
vader. Wanneer ouders gescheiden leven wordt de 
ouder waar de hoofdverblijfplaats is van het kind de 
verzorgende ouder genoemd.
De verzorgende ouder, die het merendeel van de 
zorgtaken heeft , is in 97 zaken degene die het kind 
heeft meegenomen. In 91 situaties was het de moeder 
en in één situatie de vader. In twee zaken hebben 
ouders gezamenlijk de kinderen meegenomen. In 
totaal werden 155 kinderen zonder toestemming 
van de (ex)partner meegenomen of achtergehouden 

door hun verzorgende ouder. In 63 zaken is het kind 
meegenomen door de niet verzorgende ouder. In 44 
van deze zaken door vader de en in 19 zaken door de 
moeder. In totaal gaat het om 101 kinderen. 24 kin-
deren zijn meegenomen door de co-ouder. Er zijn 12 
zaken gemeld waarvan acht moeders en vier vaders. In 
2012 zijn zes kinderen ontvoerd door een familielid. In 
deze gevallen waren een of beide ouders het niet eens 
met de verhuizing van de kinderen. In drie van de vijf 
gevallen was het de familie van de moeder die de kin-
deren achterhield. In één zaak is het kind meegenomen 
door de biologische moeder die al jaren niet meer voor 
het kind zorgde.Het kind woonde in een pleeggezin. In 
een andere zaak heeft de stiefmoeder het kind zonder 
toestemming meegenomen. 

In 2012 zijn in 121 van de 177 zaken de kinderen door 
de moeder meegenomen. Dit is 68%. Het percentage 
ontvoerende moeders ligt al jaren rond dit getal. In 
2011 kregen 249 kinderen te maken met een verhuizing 
naar het buitenland waar één van hun ouders geen 
toestemming voor had gegeven. In 2012 is dit aantal 
opgelopen naar 286 kinderen. 

Duitsland
Twee Nederlandse ouders wonen in Duitsland. Ze 
hebben twee kinderen, een zoon van 4 jaar en een 
dochter van 1 jaar. De ouders hebben gezamenlijk 
gezag. In augustus is de moeder met de kinderen voor 
een weekend naar Nederland gegaan. Op maan-
dag kreeg vader echter een e-mail dat ze niet meer 
terugkwam. Vader is erg verdrietig, maar ook erg boos. 
Hij had de situatie niet zien aankomen. Hij wil zijn 
kinderen graag terug, maar weet niet wat hij moet 
doen. Een jurist van het Centrum IKO legt hem uit, 
dat hij een verzoek tot teruggeleiding naar Duitsland 
kan indienen. De nationaliteit van de ouders en de 
kinderen, die allen Nederlands zijn, is niet van belang. 
Wat telt is, dat de vaste woon- en verblijfplaats van 
de kinderen direct voorafgaand aan de achterhouding 
van de kinderen Duitsland was. Vader vindt het lastig 
om alle documenten alleen in te vullen. De jurist 
biedt vader daarom aan dat een vrijwilliger langs kan 
komen om hem daarbij te helpen. Dat aanbod neemt 
vader graag aan. Het komt uiteindelijk tot een proce-
dure voor de Nederlandse rechter. Deze bepaalt dat de 
moeder geen toestemming voor het achterhouden van 
de kinderen in Nederland heeft en dat de kinderen 
terug moeten naar Duitsland. Moeder is het hier niet 
mee eens, maar begrijpt uiteindelijk wel dat ze eerst 
met vader had moeten overleggen. De ouders maken 
een afspraak met een mediator om tot een goede rege-
ling te komen in het belang van de kinderen.

3. Informatie, advies en begeleiding in 2012

Categorie zaken kinderen
Uitgevoerde ontvoering totaal 175 286
Verzorgende ouder ontvoerder 97 155
Niet-verzorgende ouder ont-
voerder

63 101

Co-ouder ontvoerder 12 24

Ontvoering door familie 5 6
Ontvoering binnen het Ko-
ninkrijk

3 5

Binnenlandse ontvoering/
omgang

10 16

Dreigende ontvoering 174 242
Internationale omgangsrege-
ling

52 71

Toestemming voor vertrek 49 75
Toestemming voor vakantie 77 112
Weerleggen van dreiging 2 3
Geoorloofde overbrenging 21 30
Kind terug 26 36
Algemeen advies 47 72
116.000 7 9
Totaal zaken 2012 617 957
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Verdragsland
Bij een internationale kinderontvoering wordt on-
derscheid gemaakt tussen een ontvoering naar een 
Verdragsland en naar een Niet-Verdragsland. Een Ver-
dragsland is aangesloten bij het Haags Kinderontvoe-
ringsverdrag, waardoor het mogelijk is een verzoek tot 
teruggeleiding van het kind in te dienen bij de Centrale 
Autoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
In 81 zaken hebben ouders advies gevraagd over een 
ontvoering vanuit Nederland naar een Verdragsland. 
In 42 zaken hebben ouders advies gevraagd over een 
ontvoering vanuit een Verdragsland naar Nederland.

Top 3 ontvoeringen vanuit Nederland naar een Ver-
dragsland
• 19 kinderontvoeringen naar Turkije
• 12 kinderontvoeringen naar Duitsland
• 10 kinderontvoeringen naar België 

Opvallend is de stijging van het aantal ontvoeringen 
naar Turkije van 9 naar 19 en de verdubbeling van het 
aantal ontvoeringen naar Duitsland. In 2011 waren 
dat er 6. De volledige lijst met de landen vindt u in de 
bijlagen.

Het Centrum IKO heeft in 35 zaken ouders geadvi-
seerd en begeleidt die niet in Nederland woonachtig 
zijn en waarbij Nederland geen rol speelt als verblijf-
plaats van de ouders of het kind. In bijna al deze geval-
len speelt wel een Nederlands belang. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om expats, ouders met een Nederlandse 
nationaliteit die woonachtig zijn in het buitenland of 
buitenlandse ouders met familie in Nederland. De 
zaken zijn nader toegelicht in de bijlagen. 

In totaal zijn er 133 (75%) ontvoeringszaken voorgelegd 
waar het ontvoeringen van en naar Verdragslanden 
betrof, al dan niet met betrokkenheid van Nederland 
hierbij. In 98 zaken heeft de moeder het kind ontvoerd 
naar een Verdragsland en in 31 situaties de vader. In 
2 zaken hebben beide ouders (twee vaders en twee 
moeders) samen de kinderen meegenomen naar het 
buitenland en in twee zaken zijn de kinderen door 
familie meegenomen.

Italië 
Een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder 
hebben samen een dochter van 4 jaar. Het gezin woont 
in Rome. Moeder is arts en werkt in Italië fulltime. De 
vader zorgt overdag voor de dochter. De relatie loopt 
niet goed en moeder twijfelt over de relatie. In februari 
moeder krijgt een aanbod van een ziekenhuis in Ne-
derland om te komen werken in haar oude woonplaats 

in Nederland. Moeder besluit terug naar Nederland 
te gaan samen met haar dochter. Vader is het hier 
niet mee eens, hij zorgde immers voor het kind. Vader 
neemt contact op met het Centrum IKO om zijn 
mogelijkheden te bespreken. De vader is geagiteerd. 
Hoe kan moeder deze stap zomaar nemen? Samen 
praten om de relatie weer goed te krijgen had hij na 8 
jaar samen wel verdiend. De emoties van vader dienen 
eerst geneutraliseerd te worden voordat hij openstaat 
voor juridisch advies. Nadat het emotionele verhaal 
besproken is, bespreekt het Centrum IKO met vader 
de mogelijkheid op basis van het Haags Kinderont-
voeringsverdrag om een verzoek tot teruggeleiding in 
te dienen. In deze procedure is de mogelijkheid tot 
cross border mediation. Vader besluit deze procedure 
in gang te zetten. De Centrale autoriteit licht moeder 
in over het verzoek tot teruggeleiding. Moeder schrikt 
enorm en besluit gebruik te maken van de mogelijk-
heid tot vrijwillige terugkeer. In mei keren moeder en 
dochter terug naar Italië. 

Niet-Verdragsland
Een teruggeleiding na een ontvoering vanuit Neder-
land naar een Niet-verdragsland is niet eenvoudig en 
kan gecompliceerde procedures met zich meebrengen. 
In 2012 zijn 32 zaken gemeld bij het Centrum IKO 
waarin hiervan sprake was. In 16 zaken heeft de vader 
het kind ontvoerd naar een Niet-Verdragsland en in 
14 gevallen de moeder. In één zaak houdt de familie 
van moeder het kind achter in een Niet-Verdragsland. 
In een ander zaak heeft de biologische moeder het 
kind ontvoerd vanuit een pleeggezin naar een Niet-
Verdragsland. 

Het is uiteraard ook mogelijk dat een kind vanuit een 
Niet-Verdragsland naar Nederland wordt meegeno-
men. Dit is in 2012 vijf keer gebeurd, waarvan vier keer 
door de moeder en één keer door de vader. 

Top 3 ontvoeringen vanuit Nederland naar een Niet 
Verdragsland
• 7 kinderontvoeringen naar Egypte
• 6 kinderontvoeringen naar Suriname
• 4 kinderontvoeringen naar Irak

Daarnaast zijn ontvoeringszaken gemeld die geen 
betrekking hadden op Nederland, maar waarbij een 
Verdragsland en een Niet-Verdragsland betrokken zijn. 
De ontvoeringen spelen zich af tussen de volgende 
landen: Quatar - Zweden; Duitsland - Libanon; 
Finland -Irak; Italië - Panama. In twee zaken is sprake 
van een ontvoering tussen twee Niet- Verdragslanden, 
te weten: Bahrein - Irak en Nigeria - Ghana. 

3. Informatie, advies en begeleiding in 2012
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3. Informatie, advies en begeleiding in 2012

Suriname 
Een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder 
wonen in Nederland. Zij hebben een dochter van 2 
jaar oud. Ouders zijn niet getrouwd. Zij hebben geza-
menlijk gezag over hun dochter. De relatie loopt stuk. 
Dochter gaat bij moeder wonen en er is een omgangs-
regeling. Deze loopt niet goed en moeder komt de af-
spraken rond de omgang niet na. Er is geen wederzijds 
vertrouwen. Na lange tijd is er weer omgang tussen 
vader en dochter. Tijdens dit omgangsmoment besluit 
vader met zijn dochter naar Suriname te vertrekken 
waar zijn familie woont. 
Wanneer vader dochter niet terugbrengt, belt moeder 
het Centrum IKO op om te vragen wat zij moet doen. 
Een jurist legt aan moeder uit welke stappen zij kan 
nemen. Ondanks het feit dat Suriname geen partij is 
bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag, kan moe-
der een verzoek tot teruggeleiding indienen bij de 
Nederlandse Centrale autoriteit. Aan moeder wordt 
uitgelegd dat de Centrale autoriteit haar verzoek 
registreert en doorstuurt naar het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Vervolgens wordt het verzoek 
doorgestuurd naar de Nederlandse ambassade in Su-
riname. Lang de diplomatieke weg wordt gezocht naar 
een oplossing voor de situatie. De Nederlandse ambas-
sade neemt contact op met vader en zij proberen er 
voor te zorgen dat vader weer terug keert met dochter 
naar Nederland. Daarnaast kan moeder overwegen in 
Suriname een procedure te starten. Ook moet worden 
bekeken of ouders in onderling overleg tot een oplossing 
kunnen komen. 

Dreigende internationale 
kinderontvoeringen 

In 2012 is het Centrum IKO in 174 zaken benaderd 
over een dreigende internationale kinderontvoering. 
Het merendeel, 101 moeders, hebben contact opgeno-
men vanwege angst voor een internationale kinder-
ontvoering. In al deze zaken was de moeder bang dat 
vader de kinderen zou achterhouden of meenemen 
zonder haar medeweten. In totaal zijn 242 kinderen 
betrokken bij zaken met betrekking tot een dreigende 
kinderontvoering. Van de resterende 73 zaken was 
vader bang dat moeder het kind zonder toestemming 
mee zou nemen naar het buitenland.
In zes zaken (3.4%) heeft de ouder daadwerkelijk het 
kind meegenomen naar het buitenland. Dit is een 
toename ten aanzien van 2011. In twee van deze zaken 
is de ouder uiteindelijk terug gekeerd naar Nederland 
met het kind. In één zaak was sprake van een dreiging 
waarbij de ouder met angst geen gezag had over het 

kind. Vervolgens is de andere ouder alsnog, geoorloofd, 
uit Nederland vertrokken met het kind.

Verdragsland
Het Centrum IKO heeft in totaal 105 zaken behan-
deld waarbij sprake was een dreigende kinderontvoe-
ring naar een Verdragsland. Het behandelde in 101 
meldingen om situaties in verband met een dreigende 
kinderontvoering vanuit Nederland naar Verdragsland. 
In drie zaken ging het om een dreiging vanuit een Ver-
dragsland naar Nederland. In één zaak nam een ouder 
vanuit een Verdragsland contact op met zorgen over 
een ontvoering naar een ander Verdragsland. Het ging 
daarbij om een dreigende ontvoering vanuit Mexico 
naar Argentinië. In totaal hebben 54 moeders gevraagd 
wat ze kunnen doen om een internationale kinderont-
voering te voorkomen. In 51 situaties heeft de vader om 
advies gevraagd vanwege angst dat het kind ontvoerd 
gaat worden.
De verdragslanden waarover de meeste dreigingen zijn 
gemeld zijn Marokko, Turkije , de Verenigde Staten, 
Brazilie en Spanje.
In 16 zaken is een dreiging gemeld van een kinderont-
voering naar Marokko. In de 16 zaken hebben 13 moe-
ders en drie vaders advies gevraagd. Voor een ontvoe-
ring naar Turkije waren 14 ouders bang, waarvan één 
vader en 13 moeders. Angst voor een ontvoering naar 
de Verenigde Staten leefde bij zes ouders waarbij vijf 
vaders en één moeder. In de zes zaken waarbij Brazilië 
betrokken was, betrof het vijf vaders en één moeder . 
Een dreigende ontvoering naar Spanje is in zes zaken 
gemeld. Ook hier betrof het vijf vaders en één moeder.
 

Spanje
Nederlandse moeder en Spaanse vader hebben een 
dochter van 10 jaar. Ze zijn gescheiden en wonen in 
Nederland. Beiden hebben het gezag over hun dochter 
die sinds de scheiding bij haar vader woont. Er is een 
omgangsregeling welke niet optimaal verloopt. Vader 
heeft aangegeven dat hij naar Spanje wil verhuizen, 
waarbij hij hun dochter in Nederland bij moeder ach-
terlaat. Vader heeft eerder gedreigd hun dochter mee 
te nemen naar Spanje, dus moeder vindt het moeilijk 
vader nu te geloven. Moeder belt het Centrum IKO 
omdat ze bang is dat vader hun dochter meeneemt. 
Het Centrum IKO bespreekt in het eerste gesprek 
samen met moeder of sprake is van een angst of een 
acute dreiging. Vervolgens geeft het Centrum IKO kort 
uitleg over een aantal preventieve maatregelen welke 
de moeder kan nemen en de juridische mogelijkheden 
als het kind niet terugkeert uit Spanje. Het Centrum 
IKO adviseert moeder zich te richten op verbetering 
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van de communicatie met vader, onder andere door 
goede afspraken te maken, inzicht te krijgen in zijn 
plannen en te overleggen omtrent (vakanties met) 
hun dochter. Bovendien is het van belang dat dochter 
wordt geïnformeerd over de plannen van de vader. 
Hun dochter zou bijvoorbeeld vaker en langer bij 
moeder kunnen verblijven, om zodoende te wennen 
aan de overstap naar moeder. Het Centrum IKO 
adviseert moeder verder om een dossier aan te gaan 
leggen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
de formulieren op de website van het Centrum IKO. 
Indien sprake is van een acute situatie, kan moeder 
direct alle relevante informatie aan bijvoorbeeld de 
politie verstrekken. Het kan bijvoorbeeld het opsporen 
van een kind en vader vergemakkelijken. In het tweede 
contact blijkt dat de omgangsregeling weer goed 
verloopt; moeder ziet hun dochter weer iedere week 
en vader heeft zijn plannen uitgesteld. Indien zaken 
zich zodanig ontwikkelen dat ons advies weer nodig is, 
neemt moeder contact met ons op. 

Niet-Verdragsland
In 63 zaken is melding gemaakt van een dreigende 
situatie vanuit Nederland naar een Niet-Verdragsland. 
Daarvan namen 43 moeders en 20 vaders contact 
op met het Centrum IKO. In totaal ging het om 92 
kinderen.

In zes zaken, vier moeders en 2 vaders, is advies 
gevraagd over een dreigende ontvoering van een ver-
dragsland naar een Niet-Verdragsland en is Nederland 
niet betrokken. Het betreft zaken met België - Arme-
nië, Denemarken - Nigeria, Duitsland - Iran, Nieuw 
Zeeland - Tunesië, Verenigde Staten - Indonesië en 
Singapore - Filippijnen. 

In vier zaken melden ouders wel dat ze bang zijn dat 
de andere ouder met de kinderen naar het buitenland 
vertrekt maar heeft de ouder geen nadere informa-
tie verschaft over het betreffende land. Het aantal 
dreigingsmeldingen naar Egypte is afgenomen. In 2011 
waren het 12 meldingen. In 2012 zijn vier dreigingen 
gemeld.

Honduras
Nederlandse moeder, Hondurese vader, 1 dochter van 
3 jaar. Moeder heeft eenhoofdig gezag, want ouders 
zijn nooit getrouwd geweest. Moeder maakt zich zor-
gen. De Hondurese vader kan via familie werk krijgen 
in Honduras, wat in Nederland niet lukt. Hij spreekt 
geen Nederlands en vindt het maar koud en onple-
zierig in Nederland. Zijn dochter moet Spaanstalig 

worden opgevoed. Vader heeft bij de laatste omgang 
hun dochtertje niet op tijd teruggebracht. Moeder belt 
met het Centrum om advies te vragen over dreiging 
van vader om hun 3 jarig dochtertje mee te nemen 
naar Honduras. De adviezen die het Centrum IKO 
heeft gegeven zijn praktisch en communicatief van 
aard. Moeder wordt aangeraden om de dreiging 
bespreekbaar te maken met vader, kan de omgang een 
tijd begeleid worden door familie of vrienden wellicht, 
Verder is van belang bij de gemeente langs te gaan om 
nogmaals aan te geven dat het paspoort niet zonder 
toestemming van moeder meegegeven mag worden en 
het paspoort van het dochtertje op een veilige plaats te 
bewaren. Uiteindelijk heeft het kind beide ouders no-
dig. Moeder besluit tot een laatste gesprek met vader. 
Vader voelt zich alleen in Nederland, maar realiseert 
zich dat zijn kind hier een betere toekomst kan opbou-
wen. Ouders gaan in mediation om als ouders te leren 
omgaan met elkaar. De omgang wordt langzaam opge-
bouwd. Moeder wil daarbij de onderdelen uit vaders 
cultuur niet langer negeren, omdat deze ook een deel 
vormen van hun dochter.

Weerleggen van een dreiging
Een nieuwe ontwikkeling is dat het Centrum IKO 
wordt benaderd door ouders die de omgang of vakantie 
met hun kind ontzegd wordt in verband met het feit 
dat de andere ouder angst heeft voor een internationale 
kinderontvoering. De twee ouders die het Centrum 
IKO hebben benaderd, willen aan de rechter en aan de 
andere ouder bewijzen dat zij geen plannen hebben om 
hun kinderen mee te nemen en alleen omgang met de 
kinderen wensen. 

Internationale omgangsregeling
In 52 zaken hebben ouders of familieleden advies 
gevraagd over het aanvragen van een internationale 
omgang. Van de 52 zaken hebben 18 vaders om advies 
gevraagd en 32 moeders. In twee zaken ging het om 
een grootmoeder en een niet-gezaghebbende ouder die 
contact wensen met hun kind dan wel kleinkind in het 
buitenland. Het gaat totaal om 71 kinderen.
Van de Verdragslanden hebben 27 ouders gevraagd 
om een omgangsregeling met het kind in het buiten-
land. In vier situaties zijn de kinderen woonachtig in 
Nederland en wonen de ouders die omgang vragen 
in het Verenigd Koninkrijk. In 17 situaties wonen de 
kinderen in het buitenland en vraagt de ouder in Ne-
derland regulier contact. In drie zaken zijn de kinderen 
woonachtig in Duitsland en in vijf in het Verenigd 
Koninkrijk. Er zijn vier zaken buiten Nederland om. 
Tot slot zijn er vier adviesvragen voorgelegd waarbij 
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een niet-verdragsland betrokken was. Hierbij woonden 
in twee gevallen de kinderen in Nederland, in één geval 
in Jordanië en in één geval op het eiland Sint-Maarten. 
 

België
Een Belgische moeder en een Nederlandse vader 
wonen in Nederland met hun drie kinderen. Ouders 
zijn niet getrouwd. De relatie komt tot een einde en 
moeder wil terug naar haar familie in België. Zij heeft 
zich nooit kunnen aarden in Nederland. 
Op een dag komt vader thuis van het werk en treft 
hij een leeg huis aan. Moeder en de kinderen zijn 
vertrokken naar België. Vader neemt contact op met 
het Centrum IKO en wil dat zijn kinderen terug naar 
Nederland komen. 
Na een gesprek met de jurist blijkt dat vader de 
kinderen alleen heeft erkend en dat hij geen gezag over 
hen heeft. Moeder mocht met de kinderen naar België 
vertrekken en zij had hier voor niet de toestemming 
van vader nodig. Vader is erg verdrietig en ook boos. 
Het is hem nooit verteld dat hij ook gezag over zijn 
kinderen moest vragen. Vader dacht dat alles met de 
erkenning geregeld was. In een vervolggesprek blijkt 
dat vader heeft geaccepteerd dat de moeder met de 
kinderen in België wonen. Er is inmiddels ook contact 
met de kinderen. Vader wil wel dat nu afspraken over 
contact en omgang worden vastgelegd. 
De jurist legt vader uit dat hij een verzoek kan doen 
tot een internationale omgangsregeling. Een regio-
medewerker van het Centrum IKO gaat bij vader op 
bezoek om hem te helpen met het invullen van de for-
mulieren. Vader dient het verzoek tot internationale 
omgang in bij de Nederlandse Centrale autoriteit. 
Zij zullen het verzoek doorsturen naar hun collega’s 
in België. Ook verwijst het Centrum IKO vader door 
naar een Belgische familierecht advocaat die vader 
kan bijstaan in de procedure rond de internationale 
omgang in België. 

Toestemming voor vertrek
Na een echtscheiding wil de ouder die naar Nederland 
is gekomen om te trouwen met een Nederlandse bur-
ger graag met de kinderen terug naar zijn of haar land 
van herkomst. Het betreft over het algemeen verzor-
gende ouders die in Nederland geen sociale omgeving 
heeft opgebouwd en geen bron van inkomsten heeft. 
Wanneer de ouder die in Nederland blijft wonen geen 
toestemming verleent om te vertrekken nemen ouders 
dikwijls het kind zonder toestemming mee of houden 
het achter na een vakantie. Het Centrum IKO vindt het 
dan ook een goede ontwikkeling dat het aantal ouders 
stijgt die advies vragen over hoe ze wel legaal met de 

kinderen kunnen vertrekken 
In totaal hebben 49 ouders advies gevraagd over het 
verkrijgen van toestemming voor vertrek. Het betrof 
44 moeders en zes vaders van samen in totaal 75 
kinderen. 
Opvallend is dat in één van de zaken beide ouders uit 
Nederland willen vertrekken. De kinderen staan onder 
toezicht van Jeugdzorg. 

Verdragsland
Vanuit een Verdragsland naar Nederland hebben 32 
ouders gevraagd om advies over de toestemming voor 
vertrek procedure omdat ze met de kinderen terug 
willen keren. Hierbij vroeg 27 moeders en vijf vaders 
om advies. 
Vanuit Nederland naar een verdragsland is 13 keer om 
advies over toestemming voor vertrek gevraagd door 
de moeder en één keer de vader. Dit is naar verschil-
lende landen.
In twee gevallen wilde de ouder vanuit een Latijns 
Amerikaanse Verdragsland terugkeren naar Europa en 
is Nederland niet betrokken.

Verenigde Staten
Nederlandse vader, Amerikaanse moeder, 1 zoon 
van 13 jaar. Het gezin is in 2008 vanuit de Verenigde 
Staten naar Nederland verhuisd. De relatie loopt mis 
en de ouders gaan uit elkaar. Moeder en zoon willen 
graag terug naar de Verenigde Staten maar de vader 
geeft geen toestemming. De zoon heeft behoefte aan 
zijn familie en vrienden in de Verenigde Staten en 
heeft dit aan zijn vader laten weten. 
Moeder neemt contact op met het Centrum IKO om de 
mogelijkheden van terugkeer te bespreken. Ze is ervan 
op de hoogte dat verhuizen met het kind zowel in Ne-
derland als in de Verenigde Staten strafbaar is en wil 
geen risico lopen. Een jurist van het Centrum IKO legt 
moeder uit hoe het Haags Kinderontvoeringsverdrag 
werkt. Een terugkeer met toestemming van vader of 
van de Nederlandse rechter is noodzakelijk om proble-
men te voorkomen. Het Centrum IKO verwijst moeder 
naar een advocaat gespecialiseerd op dit gebied om de 
mogelijkheden van een procedure te bespreken, maar 
adviseert eveneens om te proberen samen tot een 
oplossing te komen. Na een aantal weken is wederom 
contact met moeder. De vader heeft besloten toestem-
ming te verlenen om de goede band met zijn zoon niet 
op het spel te zetten. Moeder en zoon vertrekken naar 
de Verenigde Staten met toestemming van vader en 
een uitgebreide omgangsregeling tussen vader en zoon.

3. Informatie, advies en begeleiding in 2012



Centrum Internationale Kinderontvoering 21

3. Informatie, advies en begeleiding in 2012

Niet-Verdragsland
In vier zaken is het Centrum IKO om advies gevraagd 
in verband met een toestemming voor vertrekproce-
dure van of naar een Niet-Verdragsland. Hierbij ging in 
vier situaties om een vraag van een moeder. In twee ge-
vallen wilde moeder met de kinderen terugkeren naar 
één van de Benedenwindse eilanden. In één situatie 
wilde moeder met het kind terugkeren van Curaçao 
naar Nederland en in een andere wilde moeder terug 
keren naar Bolivia vanuit Spanje. 

Toestemming voor vakantie
Sinds de koninklijke marechaussee aan de grens stren-
ger controleert op alleen reizende ouders met kinderen 
om een ouderlijke kinderontvoering te voorkomen is 
het aantal vragen van ouders over het meenemen van 
de juiste papieren gestegen. De adviesvragen komen 
van zowel ouders die zelf op vakantie willen als van 
ouders die willen voorkomen dat de andere ouder 
zonder toestemming op vakantie gaat. In een groot 
aantal landen in de wereld is het hebben van de juiste 
papieren, waaruit blijkt dat de andere gezaghebbende 
ouder akkoord gaat met de vakantieregeling, verplicht. 
Deze landen kunnen worden getraceerd aan de hand 
van de link naar de IATA die het Centrum IKO heeft 
geplaatst op haar website.
Het afgelopen jaar hebben 77 ouders contact opge-
nomen in verband met een geplande vakantie samen 
met hun kind(eren). Het betreft 112 kinderen. In 55 
zaken gaat het om een vakantie naar een Verdragsland. 
Hierbij is in twee gevallen Nederland niet betrokken. 
Het betreft een vakantie van Frankrijk naar Spanje en 
een vakantie van Zwitserland naar Argentinië. Hierbij 
heeft één van de ouders de Nederlandse nationaliteit. 
In vier van de 55 zaken is advies gevraagd over de reis 
van een kind met een andere familie of met grootou-
ders. 
Van de 77 adviesvragen betreft het in 22 situaties een 
vakantie naar een Niet- Verdragsland. 
In 11 situaties betreft het een vakantie naar Turkije en 
in 8 situaties een vakantie naar Suriname. In een zaak 
vroeg een ouder advies over een vakantie vanuit Indo-
nesië naar Nederland en in een andere zaak betrof het 
de situatie waarbij een Nederlandse ouder, wonend op 
Curaçao, naar de Verenigde Staten op vakantie wilde 
reizen met de kinderen.

Turkije
Ouders hebben de Nederlandse nationaliteit en doch-
ter van 7 jaar. Ouders zijn gescheiden. Dochter woont 
bij moeder in Nederland. Moeder heeft eenhoofdig 

gezag, vader heeft dochter erkend en dochter draagt de 
achternaam van vader. Moeder belt het Centrum met 
een vraag over toestemming voor vakantie met haar 
kind. Het Centrum legt moeder uit dat zij, aangezien 
zij eenhoofdig gezag heeft, in principe geen toestem-
ming nodig heeft van vader om met hun dochter op 
vakantie te gaan. Echter, ook in de situatie waar één 
ouder het gezag heeft, adviseert het Centrum toch 
altijd de vakantie te overleggen met de andere ouder. 
Dit is om problemen te vermijden op het vliegveld. Ter 
voorkoming van internationale kinderontvoering kan 
de marechaussee controleren of een ouder daadwerke-
lijk met kind(eren) mag vertrekken. De vertraging die 
dit teweeg kan brengen, kan vervelend uitpakken voor 
moeder en kind. Het Centrum raadt aan met vader 
te overleggen of hij eventueel telefonisch bereikbaar 
kan zijn op het moment dat moeder en dochter op het 
vliegveld staan. Het Centrum adviseert verder dat 
moeder en dochter eerder naar het vliegveld gaan. 
Hiermee is de tijd en mogelijkheid de situatie uit te 
zoeken, mocht de marechaussee alsnog vragen hebben. 

Binnenlandse ontvoering en 
omgangsproblemen
In 2012 is het Centrum IKO tien keer benaderd door 
ouders die melding maakten van een binnenlandse 
ontvoering. 
Ouders die vragen stellen over een binnenlandse 
ontvoering of achterhouding na een omgangsweekend 
worden eveneens te woord gestaan door de juridisch 
adviseurs ondanks het feit dat dit niet tot de primaire 
taak behoort van het Centrum IKO.

In vijf zaken betrof het een vader die de kinderen zon-
der toestemming heeft meegenomen en in vier zaken 
de moeder. In één situatie was Bureau Jeugdzorg de 
ontvoerende ouder. In drie zaken betrof het een ouder 
waarvan het kind was meegenomen naar Bonaire. Het 
betrof hier een ontvoering binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

Geoorloofde overbrenging
Een internationale kinderontvoering is een juridisch 
begrip waar veel emoties bij los komen. Een ouder kan 
het meenemen van zijn kind ervaren als een ontvoe-
ring, maar dat hoeft juridisch niet het geval te zijn. 
Een geoorloofde overbrenging van een kind houdt 
in dat niet is voldaan aan de vereisten van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag, omdat de meenemende 
ouder alleen over de verblijfplaats van het kind mag 
beslissen op basis van het recht in het land waaruit het 
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kind wordt meegenomen. De achtergebleven ouder, 
meestal de vader, heeft in dit soort situaties recht op 
informatie en omgang maar kan niet op basis van het 
Kinderontvoeringsverdrag teruggeleiding van het 
kind vragen. In 2012 is in 21 gevallen advies gevraagd 
over een geoorloofde overbrenging. In 20 zaken blijft 
de vader achter in Nederland en in één geval is advies 
gevraagd door de achtergebleven grootouder in Polen. 
Deze grootouder zorgde voor de kinderen en wilde we-
ten wat de mogelijkheden zijn om de kinderen terug te 
laten keren naar Polen. In 2012 is advies gevraagd over 
in totaal 30 kinderen die geoorloofd zijn meegenomen 
door hun moeder. 
Wanneer de achtergebleven gezaghebbende ouder 
berust in het feit dat de andere gezaghebbende ouder 
het kind meeneemt is er eveneens geen sprake van een 
internationale kinderontvoering.

Verdragsland
In 15 zaken zijn de kinderen geoorloofd meegenomen 
vanuit Nederland naar een Verdragsland door de moe-
der. In drie van de zaken zijn de kinderen meegenomen 
naar Spanje en in twee zaken naar de Verenigde Staten. 
Het betreft in totaal 20 kinderen die geoorloofd zijn 
meegenomen naar een Verdragsland. 

Niet-Verdragsland
In zes zaken heeft de moeder haar kind geoorloofd 
meegenomen naar een land dat niet is aangesloten bij 
het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Een verzoek 
tot een internationale omgang op basis van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag is dan niet mogelijk. In de 
helft van de zaken betreft het overbrengingen naar 
Suriname. In 2012 zijn tien kinderen meegenomen 
naar een Niet- Verdragsland. Er kan in het land wel een 
gerechtelijke procedure gestart worden waarin om een 
omgangsregeling wordt gevraagd.
 

Frankrijk
Een situatie waar veel Nederlandse vaders wanneer 
het kind is meegenomen tegenaan lopen is dat zij, 
wanneer zij samenwonen, geen gezaghebbende ouder 
zijn. In Nederland leidt een erkenning van het kind 
niet automatisch tot het hebben van het gezag. Ouders 
die getrouwd zijn krijgen wel automatisch beiden het 
gezag. 

Een Nederlandse vader die zijn kind wilde ophalen 
voor het omgangsweekend trof het huis van zijn ex 
vriendin leeg aan. Alle kleren en belangrijke documen-
ten waren weg. Hij heeft eerst geprobeerd om aangifte 
te doen bij de politie. De politie kon hem niet helpen. 

Vader heeft vervolgens contact opgenomen met het 
Centrum IKO. Een jurist heeft hem uitgelegd dat het 
om een verhuizing gaat en niet om een internationale 
kinderontvoering, omdat hij geen gezag heeft. Het gaat 
in deze situaties om een geoorloofde overbrenging. De 
moeder heeft het éénhoofdig gezag en mag daarom 
alleen beslissen over de woonplaats van het kind. 
Vader gaf aan dat hij daarvan niet op de hoogte was. 
Moeder heeft zich bij de gemeente uitgeschreven en is 
vervolgens vertrokken Vader vermoedt naar Frankrijk, 
omdat moeder daar ook vandaan komt. De jurist wijst 
vader op de mogelijkheid een internationale 
omgangsregeling te starten, daarvoor zal hij in 
Frankrijk moeten procederen. Vader gaat hiermee aan 
de slag. Ook al heeft hij geen gezag, hij wil wel graag 
een rol blijven spelen in het leven van zijn kind.

Kind terug
In 2012 heeft het Centrum IKO 26 zaken geregistreerd 
waarbij de ouders de terugkeer van de kinderen hebben 
gemeld. Het betrof 36 kinderen.
Kinderen die met een verzorgende ouder vertrekken 
hebben vaak minder last van een overbrenging dan 
kinderen die door de omgangsouder worden meege-
nomen. Ook leeftijd speelt een rol, vriendjes, school 
en familiebanden. Een teruggeleiding is dikwijls in het 
belang van het kind maar niet altijd. Dat hangt van de 
omstandigheden af. 
Het Centrum registreert het aantal kinderen die terug 
komen na een ongeoorloofde overbrenging maar ook 
zaken waarbij een ouder geoorloofd vertrekt met het 
kind naar het buitenland en vervolgens weer terug 
keert naar Nederland. 

Algemeen advies
Het Centrum IKO krijgt advies vragen van ouders die 
niet vallen onder bovengenoemde onderwerpcodes. Ie-
dere ouder of professional die een vraag heeft over een 
internationale, familierechtelijke zaak of met betrek-
king tot het kinderbeschermingsverdrag wordt op weg 
geholpen. De mogelijkheden om de zaak tot een goed 
einde te brengen zonder juridische procedure worden 
ook besproken. Deze verzoeken worden geregistreerd 
onder algemeen advies. 
In 2012 zijn 47 zaken onder algemeen advies geschaard 
zoals; een ouder met vragen over kinderen die reeds 
enkele jaren zijn ontvoerd; een vraag over familierecht 
in het algemeen; een vraag van Bureau Jeugdzorg met 
betrekking tot een zorgmelding of een achterhouding 
van zowel moeder als kinderen. Bovendien kan gedacht 
worden aan vragen in verband met voogdij na over-
lijden van de ouders en kinderen boven de 16 die zelf 
advies vragen over de situatie waarin zij verkeren. 
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Thailand
Moeder neemt contact op met het Centrum IKO. Zij is 
7 maanden zwanger van een Thaise man. De toekom-
stige ouders zijn niet getrouwd. Moeder wil na de ge-
boorte van hun kindje met de toekomstige vader naar 
Thailand gaan verhuizen. Zij vraagt zich echter af wat 
er gebeurt indien de relatie geen stand zou houden. 
Kan ze zomaar terug naar Nederland met hun kindje? 
Het Centrum informeert moeder over de juridische 
mogelijkheden van erkennen en gezag aanvragen 
door vader. Verder informeert het Centrum moeder 
over het feit dat haar rechtspositie wijzigt als zij zich 
in Japan vestigt; na de verhuizing dienen moeder en 
toekomstige vader zich aan de Thaise gezagswetge-
ving moeten houden. Voor meer informatie hierover 
verwijst het Centrum naar de Thaise ambassade in 
Nederland en een contactadvocaat in Thailand. Voor 
moeder is het belangrijk zich te realiseren dat wanneer 
zij in een later stadium alleen met hun kindje weer 
naar Nederland zou willen, zij rekening moet houden 
met het buitenlandse gezagsrecht. Indien vader naar 
Thais recht zeggenschap over de woonplaats van het 
kind heeft, mag moeder niet zonder toestemming van 
vader naar Nederland verhuizen met hun kindje. 
Het Centrum legt uit dat in een zodanige situatie 
moeder zich schuldig kan maken aan internationale 
kinderontvoering op basis van het Haags Kinderont-
voeringsverdrag. Thailand en Nederland zijn beiden 
aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag, 
wat inhoudt dat vader teruggeleiding van het kindje 
naar Thailand kan verzoeken. Het Centrum IKO 
geeft verder aan dat in sommige rechtssystemen het 
mogelijk is om de rechter te vragen om toestemming 
voor vertrek naar Nederland. De uitkomst van een 
dergelijke procedure is ongewis. Naar aanleiding van 
het contact met het Centrum IKO geeft moeder aan 
zich te gaan beraden. De relatie tussen de ouders is nu 
goed en moeder is vol vertrouwen, maar zij is zich nu 
meer bewust van de mogelijke risico’s. 

Lopende zaken
Uit voorgaande jaren heeft het Centrum IKO nog 59 
lopende zaken die nog niet zijn afgehandeld. Daarvan 
zijn 40 zaken uit 2011 en 19 uit de jaren daarvoor. Een 
lopende zaak is een kinderontvoering waar de terug-
geleidingsprocedure nog niet tot resultaat heeft geleid. 
Ouders gaan door een verliesproces en hebben van tijd 
tot tijd behoefte aan het bespreken van nieuwe wegen 
om het contact met de kinderen te herstellen of vragen 
een luisterend oor omdat ze niet willen accepteren dat 
het kind niet terugkeert. Dat geldt ook voor ouders 
die angst blijven houden voor een kinderontvoering of 
ouders die een procedures in het buitenland moeten 

afwachten. Een teruggeleidingsprocedure kan soms 
wel twee jaar duren. Veel langer dan de termijnen die 
ervoor zouden moeten staan. In Nederland is een te-
ruggeleidingsprocedure dankzij de nieuwe uitvoerings-
wet, die per 1 januari 2012 is ingegaan, teruggebracht 
tot hooguit zes maanden.

Afgesloten zaken
Het Centrum IKO heeft een aantal zaken die in 2012 
zijn aangemeld afgesloten. Deze ouders zijn succesvol 
doorgeleid naar de Centrale Autoriteit van het minis-
terie van Justitie en gespecialiseerde IKO advocaten. In 
2012 zijn 617 zaken geopend waarvan 290 in hetzelfde 
jaar zijn afgesloten. Het Centrum IKO heeft 327 
lopende zaken uit 2012 meegenomen naar 2013. Deze 
zaken zijn deels meegenomen omdat de begeleiding in 
het laatste kwartaal van 2012 is gestart en deels omdat 
de ouder langdurige begeleiding op prijs stelt.

Een dossier wordt gesloten wanneer geen begeleiding 
meer nodig is. Redenen kunnen zijn ; het kind is terug-
gekeerd naar het land van de gewone verblijfplaats; de 
ouders zijn samen tot een oplossing gekomen; wanneer 
een ouder na een telefoontje van een adviseur, lange 
tijd geen contact meer heeft opgenomen. 

De ontwikkeling van de dienstverlening van 
2006 tot 2012

Het Centrum IKO is opgericht in juni 2006. In de 
loop van de jaren wisten ouders, familieleden en 
professionals in steeds grotere getale de weg naar het 
Centrum IKO te vinden. In het overzicht is de groei 
zichtbaar van het toenemend aantal informatie, advies 
en begeleidingsvragen. In 2012 is dankzij een financiele 
bijdrage vanuit het Daphne programma van de Euro-
pese commissie een campagne in Nederland gestart 
om het 116000 nummer gericht op ouders en achter-
blijvers van vermiste kinderen beter bekend te maken 
in Nederland. Mede daardoor is het aantal telefonische 
contacten via het 116000 nummer het afgelopen jaar 
toegenomen. 
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Overzicht van het telefoon- en e-mailverkeer over de afgelopen zes jaar. 
Hieronder een overzicht van de telefoon- en e-mailcijfers over de afgelopen zes jaar. Vanaf 2008 is begonnen met 
het registreren van alle e-mails.

Overzicht onderwerpcodes 2007-2012
De belangrijkste onderwerpcodes zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Het gaat hier om een uitgevoerde 
kinderontvoering waaronder vermissing, preventie, internationale omgang, toestemming voor vertrek, geoor-
loofde overbrenging, algemeen advies. Deze onderwerp codes laten een stijging zien in ieder categorie. 

Overzicht aantallen eerstelijns en tweedelijns zaken 2007-2012
Het Centrum IKO maakt sinds 2009 een onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijns zaken. Een eerste lijn zaak 
is na een of twee contactmomenten afgerond. Een tweede lijn zaak vraagt langere begeleiding. Voor 2009 werd 
geen onderscheid gemaakt tussen een eerste en een tweede lijn zaak. 
 In onderstaande tabel is de toename van het aantal nieuwe zaken in de periode van 2007 – 2012 inzichtelijk 
gemaakt.

De Website
Maandelijks worden de webstatistieken besproken. De gegevens bieden inzicht in de landen van waaruit de 
website bezocht is, het aantal unieke bezoekers en de pagina’s die zijn bezocht. Een overzicht van de cijfers over 
het afgelopen jaar . 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tel 1299 1825 1920 2028 1918 2421
Email  - 1189 1177 1364 1643 2168
Totaal 1299 3014 3097 3392 3561 4589

2007 2008 2009 2010 2011 2012
1e lijns - - 345 425 288 432
2e lijns 158 326 374 352 461 617
Totaal 158 326 719 777 749 1049

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kinderontvoering 51 112 125 114 164 175
Preventie 62 117 143 149 154 174
Int. omgang 8 20 17 14 34 52
Toest. vertrek 13 27 42 31 34 49
Geoorl. overbr.  -  - 10 8 24 21
Alg. advies 24 50 37 36 39 47
Totaal 158 326 374 352 449 518
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Bezoeken aan de website van het Centrum IKO 
Maandelijks worden de webstatistieken besproken. De gegevens bieden inzicht in de landen van waaruit de 
website bezocht is, het aantal unieke bezoekers en de pagina’s die zijn bezocht. Een overzicht van de cijfers over 
het afgelopen jaar . 

Bezoekerskenmerken
De website van het Centrum IKO worden door mensen over de gehele wereld geraadpleegd. 
Hieronder de top 15 van landen van waaruit onze bezoekers in 2012 de website hebben bezocht.

Surfgedrag
Op de website staat informatie voor zowel ouders als voor professionals. 
Hieronder de top 15 van meest bekeken pagina’s van 2012

land/gebied
1. Nederland
2. België
3. Spanje

4. Frankrijk

5. Verenigde Staten 

6. Verenigd Koninkrijk

7. Mexico

8. Duitsland

9. Onbekend

10. Argentinië

11. Colombia

12. Nederlandse Antillen

13. Italië

14. Canada

15. Venezuela

Maand Unieke bezoekers Bezoeken Pagina's 
Januari 1.830 2.467 7.332
Februari 1.777 2.329 8.157
Maart 1.895 2.507 7.103

April 2.236 2.913 8.651

Mei 2.502 3.240 10.083

Juni 2.512 3.326 9.992

Juli 2.923 3.770 10.597

Augustus 2.514 3.303 9.674

September 2.234 2.913 8.448

Oktober 2.598 3.413 9.444

November 2.204 3.038 9.174

December 2.179 2.894 8.715

Totaal 27.404 36.113 107.370

Gem. per maand 2.283 3.009 8947

Pagina
1. Home
2. Veelgestelde-vragen/mag-ik-zonder-toestemming-van-de-achterblijvende-ouder-naar-het-

buitenland-op-vakantie-gaan
3. Landen

4. Veelgestelde-vragen

5. Advies/uw-kind-is-meegenomen-naar-het-buitenland

6. Documentatie

7. Informatie

8. Advies/uw-kind-dreigt-meegenomen-te-worden-naar-het-buitenland

9. Advies

10. Centrum

11. Informatie/erkenning-en-gezag

12. Centrum/contact

13. Informatie/politie

14. Landen/informatie

15. Documentatie/formulieren
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3. Informatie, advies en begeleiding in 2012

Binnenkomst
Gebruikers komen in bijna driekwart van de bezoeken 
via een zoekmachine op de website van het Centrum 
IKO. Ruim 25% surft rechtstreeks naar de website of 
via www.kinderontvoering.org op een andere website.

Zoekwoorden
De meest gebruikte zoekwoorden in Google.

Binnenkomst % bezoeken
Direct (zelf naar kinderontvoering.org) 15%
Google (of andere zoekmachine) 73%
Verwjizing (vanaf andere site) 12%

Totaal 100%

Zoekwoord
1. Kinderontvoering
2. IKO
3. Centrum IKO

4. Centrum internationale kinderontvoering

5. Internationale kinderontvoering

6. Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

7. Centrale autoriteit

8. www.kinderontvoering.org

9. Haags kinderontvoeringsverdrag

10. Gezagsregister

11. Mediacion internacional

12. Brussel II bis

13. Centrale autoriteit kinderontvoering

14. Haags kinderbeschermingsverdrag

15. Kinderontvoeringsverdrag
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4. De 116000 Hulplijn voor achterblijvers van 
     vermiste kinderen

Onder het woord kinderen worden alle personen 
geschaard die door ouders worden gezocht ongeacht 
leeftijd.

Historie
De 116000 Hulplijn voor vermiste kinderen in 
Nederland is sinds 2008 onderdeel van het Centrum 
Internationale Kinderontvoering. Het 116000 num-
mer is een Europees noodnummer dat in 23 landen 
van de Europese Unie beschikbaar is voor het melden 
van vermiste kinderen. Naar aanleiding van een 
voorstel van de Europese Commissie is in juni 2007 
één telefoonnummer in het leven geroepen waar de 
vermissing van een kind kan worden gemeld, het 
116000 nummer.
Door het instellen van één telefoonnummer voor alle 
lidstaten wordt voorkomen dat kostbare tijd verloren 
gaat omdat ouders niet weten welk nummer ze, wan-
neer hun kind vermist is, moeten bellen. 
Het telefoonnummer 116000 is in 2008 door de 
OPTA aan het Centrum IKO toegewezen. Vanwege 
het ontbreken van financiële middelen is de 116000 
hulpdienst niet actief onder de aandacht van burgers 
gebracht. De Nederlandse overheid weigert tot op 
heden een financiele bijdrage te leveren aan de opera-
tionele kosten van het noodnummer. 
Het Centrum IKO heeft desondanks besloten om 
zonder al te veel ruchtbaarheid de lijn toch open te 
houden om zo ouders die het nummer in Nederland 
bellen toch van dienst te kunnen zijn. Op basis van 
de criteria van de Europese Commissie zijn er vijf 
categorieën van een vermist kind: weglopers, een ver-
missing na een ouderlijk ontvoering, ontvoering door 
een vreemde, alleenstaande minderjarige asielzoekers 
en anderszins vermiste kinderen. 

Ontwikkelingen in 2012
In 2012 heeft het Centrum IKO een aanvraag inge-
diend bij de Europese Commissie welke is gehono-
reerd. Met deze subsidie heeft het Centrum IKO in 
2012 de 116000 hulplijn eindelijk kunnen ontplooien. 
Er zijn twee sociaal maatschappelijk medewerkers 
aangenomen en er is een website gebouwd, 116000.nl.
Ouders vinden daar informatie over de mogelijkhe-
den die er zijn met betrekking tot de vermissing van 
een kind. Op een gesloten deel van de site kunnen 
ouders, nadat ze zich aanmelden, deelnemen aan een 
forum. Op dit forum kunnen zij andere ouders ont-
moeten in een veilige omgeving. Via het forum kun-
nen vragen worden gesteld aan de medewerkers van 
de Hulplijn. Bovendien kan een tweedelijns psycho-
loog om aanvullend advies worden gevraagd op het 

moment dat een ouder hier behoefte aan heeft. Om 
de deskundigheid rond vermissingen te vergroten en 
de emoties die achterblijvers doormaken te kunnen 
begrijpen zijn diverse trainingen voor de medewer-
kers georganiseerd. 
In de trainingen wordt aandacht besteed aan de com-
municatie via de telefoon met een ouder van wie het 
kind vermist is. 
Ook zijn er trainingen gevolgd die tot doel hebben om 
inzicht te krijgen op de situatie rond de vermiste zelf 
en het herkennen en omgaan met de emotionele en 
mentale staat van de vermisten. Dit vergemakkelijkt 
de communicatie met de achterblijvers.
De medewerkers en de vrijwilligers hebben het 
afgelopen jaar veel geleerd over het voeren van een 
telefoongesprek met een ouder van wie het kind 
vermist is. De emoties die een ouder ervaart bij een 
korte- en langdurige vermissing, de ontwikkeling 
van een kind, omgaan met puberteitsemoties en de 
vrees van een ouder die zijn kind niet kan vinden zijn 
allemaal aan de orde gekomen tijdens de trainingsda-
gen. Daarnaast zijn intern assessment bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij de medewerkers onderling de 
praktijksituaties met hun coordinator bespreken. 
Een grote flyer campagne om onder meer bekendheid 
in Nederland te genereren onder de diverse politie-
diensten heeft in september en in december 2012 
plaatsgevonden. 

Nieuw binnengekomen vermissingen in 2012
Het Centrum IKO maakt onderscheid tussen een 
kind dat vermist is en een kind dat gemist wordt. In 
een internationale kinderontvoering is het kind over 
het algemeen traceerbaar maar wordt wel gemist. 
Daar waar de verblijfplaats van het kind niet bekend 
is spreken we van een vermissing. 
In 2012 heeft het Centrum IKO in 7 zaken waarin 
duidelijk was dat het kind vermist was bemiddeld. In 
één van deze 7 zaken was het kind door een ouder 
ontvoerd, maar was onbekend waarheen. Van deze 
7 zaken zijn in 2 zaken de kinderen terug gevonden 
en herenigd met hun ouders. Op basis van de criteria 
van de Europese Commissie worden kinderen die 
ontvoerd zijn door één van hun ouders als vermist 
geregistreerd. Uitgaande van die criteria heeft het 
Centrum IKO het afgelopen jaar 182 zaken behandeld 
waarbij een kind ontvoerd was naar het buitenland. 
Hiervan is in 177 zaken het kind ontvoerd door één 
van hun ouders en in 5 zaken door een familielid.
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4. De 116000 hulplijn

Een vermissing binnen Nederland
Nederlandse vader, moeder en zoon van 14 jaar. Zoon 
staat onder toezicht van Bureau Jeugdzorg. Vader 
belt het Centrum omdat hun zoon sinds een maand 
vermist is. Vader is enorm ongerust. In de uitgebreide 
intake blijkt dat vader de afgelopen weken nog wel 
contact met hun zoon heeft gehad. Maar plotseling is 
dat vandaag gestopt. Zoon is al eens eerder weggelo-
pen, maar nooit eerder zolang weggebleven. Zoon wil 
zijn ouders niet vertellen waar hij is. Het Centrum 
heeft geïnventariseerd welke instanties op dat moment 
betrokken zijn en wat al ondernomen is om hun zoon 
te vinden. Bijvoorbeeld melding bij de politie, contact 
zoeken via sociale media, vrienden en hun ouders 
benaderen, mentor school. Het Centrum biedt vader 
steun bij zijn onrust en zorgen. Samen bekijken we wat 
vader nodig heeft om hier praktisch en emotioneel mee 
verder te kunnen. Aangezien op praktisch vlak voor 
dit moment alles is gedaan wat vader kan doen, raadt 
het Centrum vader in eerste instantie aan hun zoon 
vooral een veilig gevoel te geven. Een veilig thuishaven 
bieden aan hun zoon is van groot belang. En aangeven 
dat ouders niet boos zijn op hun zoon. Verder verwijst 
het Centrum naar Bureau Jeugdzorg; om daarmee zo 
goed mogelijk in contact te blijven en te overleggen. Uit 
het contact de volgende dag blijkt dat vader hun zoon 
alsnog heeft bereikt en de nodige warmte en steun 
geboden heeft. Het kind heeft besloten terug te keren 
en is binnen een dag weer veilig thuis. 

Vermissing binnen Europa
Het Centrum IKO werd benaderd door een Neder-
landse vriend van een vader uit Amerika Het betrof 
een meisje van 10 jaar, dat reeds 3 maanden vermist 
was. Moeder had het meisje niet teruggebracht na de 
zomervakantie en meegenomen naar Europa tegen de 
zin van vader. Het was volkomen onbekend waar het 
kind zich in Europa bevond, zij was vermist. Om het 
kind te traceren werkt het Centrum IKO in Europees 
verband samen met alle 116000 Hotlines in Europa. 
Dankzij deze samenwerking was de vermissing binnen 
2 weken opgelost en werd het kind gevonden in Spanje. 
Door deze cross border samenwerking ondernamen de 
desbetreffende 116000 hotlines acties naar hun lokale 
autoriteiten, plaatsten foto’s op hun lokale websites, 
contacteerde de veiligheidsdiensten van hun land, de 
politie, de burgerwacht en de rechtbank. De vermis-
sing werd geregistreerd in SIS (Schengen Information 
System) databanken. Moeder werd tenslotte aange-
houden in een supermarkt. Door een goede Europese 
samenwerking en een snelle onderlinge communicatie 
kon de zaak worden opgelost.

Plannen 2013-2014
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de reeds 
opgebouwde expertise verder wordt uitgebouwd in de 
komende jaren. Daartoe is overleg met de Vereniging 
van Achterblijvers van Vermiste personen in Neder-
land. De nauwe contakten met de koepel organisatie 
MCE en de andere 116000 hulpdiensten in Europa 
worden verder geintensiveerd. 

De dienstverlening aan achterblijvers van vermiste 
kinderen in Nederland wordt verder geprofessionali-
seerd. Een netwerk van deskundigen werkzaam onder 
de noemer “Family support”van het Centrum IKO 
wordt verder uitgebreid.

Webstats www.116000.nl
Maandelijks worden de webstatistieken van 
www.116000.nl aangeleverd. In de webstats kunnen 
diverse gegevens worden afgelezen zoals het land, het 
aantal unieke bezoekers en welke pagina’s worden 
bezocht. De website van de 116000 Hulplijn is nieuw 
en sinds september 2012 online. 

Overzicht van de lancering van de website in sept 2012: 

Bezoekerskenmerken
De website van de116000 Hulplijn wordt over de ge-
hele wereld geraadpleegd. Hieronder de top 10 van lan-
den van waaruit onze bezoekers komen.

Maand Unieke 
bezoekers Bezoeken Pagina's 

September 50 83 546
Oktober 61 99 488
November 57 100 566

December 38 51 174

Totaal 206 333 1.774

Land/gebied
1. Nederland
2. Belgie
3. Cyprus

4. Verenigde Staten

5. Oekraïne

6. Argentinië

7. Griekenland

8. Italië

9. Oostenrijk

10. Verenigd Koninkrijk



Centrum Internationale Kinderontvoering 29

Surfgedrag
Op de website staat veel informatie voor niet alleen 
ouders, maar ook professionals. Hieronder top 10 van 
meest bekeken pagina’s vanaf september 2012

Bezoeken aan de website
Bezoekers komen in 68% van de gevallen via een zoek-
machine op de website van de 116000 Hulplijn. De 
overige 32% van de bezoekers surfen rechtstreeks naar 
de website of via een link op een andere website.

Zoekwoorden
Hieronder een lijst van de meest gebruikte zoekwoor-
den in Google.

4. De 116000 hulplijn

Land/gebied
1. Home
2. Actueel
3. Algemeen

4. EN home

5. links

6. Organisatie

7. Contact

8. FAQ

9. Index 

10. New/Lancering-116000-Hulplijn

Binnenkomst % bezoeken
Direct (zelf naar website gegaan) 68%
Google (of andere zoekmachine) 22%
Verwijzing (vanaf andere site) 10%

Zoekwoord
1. (not provided)
2. 116000
3. www.116000.nl

4. 116 000

5. 116000.nl

6. politie logo Nederland

7. www.116000

8. 116 helplijn

9. 116000 national contact points

10. centrale autoriteit internationale kinderontvoering 
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Buitenlandse advocaten 
In internationale familie zaken waarin het Centrum 
IKO ouders en professionals adviseert, spelen over het 
algemeen twee landen een rol, Nederland en een ander 
land. Heeft een ouder het kind zonder toestemming 
meegenomen en de achterblijvende ouder accepteert 
dat niet, dan wordt er een rechtszaak opgestart. Dat 
kan zijn in Nederland maar ook in het buitenland. Om 
een ouder van een deskundige advocaat te kunnen 
voorzien is vanaf 2006 een database opgebouwd van 
familierechtadvocaten in binnen en buitenland. 
De juridisch adviseurs van het Centrum inventariseren 
samen met de ouder de situatie waarna informatie 
wordt gegeven en een breed en gevarieerd advies wordt 
geformuleerd. Daarna kan de ouder zelf bepalen of een 
deskundige advocaat wordt ingeschakeld. Het adres en 
de kennis en kunde van de advocaat waarnaar wordt 
doorverwezen zijn bekend bij de juridisch adviseur. 
Een belangrijke activiteit is het in kaart brengen van de 
goede advocaten die ervaring hebben met het voeren 
van procedures in Kinderontvoeringszaken, Neder-
lands of Engels spreken en die bereid zijn op basis van 
een toevoeging te werken. 
De gegevens van de advocaten worden geregistreerd 
aan de hand van eigen onderzoek, via ambassades, bui-
tenlandse Centrale Autoriteiten en dankzij een goede 
beoordeling van onze clienten. 
Nadat de adressen van deze advocaten bekend zijn 
ontvangen zij van het Centrum IKO een Engelstalige 
enquête. 80% van de advocaten die het Centrum IKO 
benadert stuurt de enquete ingevuld terug. Zo wordt 
een goed beeld gevormd van de werkzaamheden van 
de betreffende advocaten. De advocaten ontvangen 
deze enquête via de post of per e-mail. In 2012 is het 
netwerk van buitenlandse advocaten verder uitgebreid. 
Adressen van advocaten in Bosnië, Griekenland en 
Marokko, Sint-Maarten en Bonaire zijn toegevoegd. 
De uitbreiding heeft verder plaatsgevonden in Brazilië, 
Bolivia, Chili en in andere landen in Midden en Zuid-
Amerika
Wat deze laatste landengroep betreft worden niet 
alleen vragen met betrekking tot een internationale 
kinderontvoering gesteld, maar eveneens vragen over 
een toestemming voor vakantie aangezien veel Zuid-
Amerikaanse landen een stringent toegangsbeleid 
hanteren voor alleen reizende ouders met kinderen. In 
2013 wil het Centrum IKO de contacten in Azië gaan 
uitbreiden. 

De Nederlandse advocaten en de 
advocatenbijeenkomsten
Het netwerk van IKO advocaten in Nederland is 
opgezet direct na de opening van het Centrum IKO 

in 2006. Destijds was onbekend welke familie recht 
advocaten specifieke, op het gebied van internationale 
kinderontvoering, kennis en ervaring hadden. Goede 
doorverwijzing is essentieel voor ouders. Komen ze 
bij een advocaat terecht die nog nooit een internatio-
nale familiezaak heeft behandeld dan kan er veel fout 
gaan. Het komt voor dat ouders graag de advocaat die 
de scheiding heeft geregeld willen behouden. Dan is 
het altijd mogelijk voor die advocaat om de juridisch 
adviseurs van het Centrum IKO te raadplegen. Er wer-
ken bij het Centrum IKO vier academisch geschoolde 
familierecht juristen met kennis van internationaal 
privaatrecht en strafrecht. Om de kennis bij de IKO 
advocaten en de band met het Centrum levendig te 
houden organiseert het Centrum IKO tweemaal per 
jaar een kennismiddag. Nu het Centrum IKO verhuisd 
is, beschikt het niet langer over een inpandige ruimte 
om alle advocaten te ontvangen. Derhalve vonden de 
bijeenkomsten op een externe locatie plaats. Ruim 30 
advocaten van de 40 advocaten hebben de bijeenkom-
sten bijgewoond.
De eerste bijeenkomst heeft in het voorjaar plaats-
gevonden. Het Centrum IKO heeft voor deze bijeen-
komst Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, lid van de Raad 
van Toezicht van het Centrum IKO en verbonden 
aan de universiteit van Tilburg, bereid gevonden een 
lezing te geven. Het hoofdonderwerp was de toepas-
sing van de `toestemming voor vertrek` procedure. De 
gerechtelijke procedure rond dit thema is zeer actueel 
en betekent veel voor de kinderen en beide ouders 
aangezien een van de ouders met de kinderen wil 
vertrekken van of naar Nederland. De zaken zijn ook 
voor rechters uiterst gecompliceerd. Een cross border 
mediation kan ook in deze zaken uitkomst bieden ter 
voorkoming van een kinderontvoering later. Naast de 
rechtbank Den Haag maakt ook het Hof Leeuwarden 
regelmatig gebruik van de diensten van het Mediation 
Bureau van het Centrum IKO 

De tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden op de 
23e verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake 
de rechten van het Kind. Mevrouw mr. P.J. Montanus 
heeft een lezing gegeven over de samenhang tussen 
het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het 
Kind en Haags kinderontvoeringsverdag 1980. Met 
de aanwezige advocaten is de relevante jurisprudentie 
behandeld. Daarnaast hebben de heer mr. Cees van 
Leuven en mevrouw mr. Pauline Montanus gesproken 
over het bijzonder curatorschap in kinderontvoerings-
zaken. 
Een vast onderdeel van de bijeenkomsten is het 
informeren van de aanwezigen over recente ontwik-
kelingen zowel waar het nationale als internationale 

5. Projecten
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wetgeving of nieuwe jurisprudentie betreft. 
Naast deze bijeenkomsten faciliteert het Centrum 
IKO de advocaten eveneens online. Advocaten kun-
nen zich aanmelden voor deze kenniskring . Op het 
afgesloten gedeelte van de website, www. kinderont-
voering.org, kunnen advocaten en cross border medi-
ators de meeste recente jurisprudentie en publicaties 
op het gebied van internationale kinderontvoering 
vinden. De gerechtelijke uitspraken zijn ook per 
onderwerp terug te vinden. Verder kunnen advocaten 
praktische informatie vinden over andere diensten 
die het Centrum IKO biedt of organisaties waarmee 
zij samenwerkt 

Civil Justice Programme - LEPCA
In Europa zijn advocaten met kennis en ervaring op 
het gebied van de Haagse Conventie 1980 en met ken-
nis van de toepassing van de Europese verordening 
Brussel II bis niet verenigd. Op de internationale con-
gressen, die de Haagse Conferentie om de vier tot vijf 
jaar organiseert zijn de Liaison rechters, de centrale 
autoriteiten en een aantal NGO’s aanwezig, maar er 
is tot op heden geen afvaardiging van Europese IKO 
advocaten.
Het Centrum IKO wil hier verandering in brengen en 
heeft het plan opgevat om een Europese conferentie 
te organiseren. De Europese Commissie heeft de 
aanvraag van het Centrum IKO om dit initiatief fi-
nancieel te steunen gehonoreerd. Dankzij de bijdrage 
vanuit het Civil Justice programma van de Europese 
Commissie wordt in mei 2014 een Europees con-
gres georganiseerd. Onder de projectnaam LEPCA, 
“Lawyers in Europe on International Parental Child 
Abdcution”, wordt een kwalitatief onderzoek gestart 
onder zoveel mogelijk IKO advocaten en cross border 
mediators in alle Europese landen. 
Het LEPCA congres is met name gericht op IKO 
advocaten maar ook rechters, medewerkers van Cen-
trale autoriteiten, en cross border familie mediators 
kunnen deelnemen aan de conferentie. 
Partner organisatie is MiKK (Mediation bei interna-
tionalen Kindschaftskonflikten), gevestigd in Berlijn, 
Duitsland. Daarnaast zijn er negen Associate Partners 
uit heel Europa die eveneens hun medewerking 
hebben toegezegd aan het project. Het betreft de 
volgende landen: België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, 
Polen, Roemenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en 
Zweden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd het project te ondersteunen. 

Missing Children Europe (MCE)
Iedere dag raken kinderen vermist, niet alleen in 
Nederland maar overal ter wereld. Het probleem van 
vermiste kinderen is complex en kent geen grenzen. 
De impact bij de achterblijvende families, emotioneel, 
lichamelijk en psychologisch is groot. 
Het Centrum IKO is associate partner van Missing 
Children Europe, de koepel organisatie die zetel in 
Brussel. (voor meer informatie over de 116000 hulp-
lijn, zie hoofdstuk 4).
MCE is een Europese Federatie voor Vermiste en 
Seksueel Uitgebuite Kinderen. Het is een koepelor-
ganisatie welke 28 NGO’s vertegenwoordigd in 22 
lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Het 
Centrum IKO beheert het nummer in Nederland. Het 
Centrum IKO werkt nauw samen met de politie, bin-
nenlandse en buitenlandse organisaties. De directie 
en de coördinator van de 116000 hulplijn in Neder-
land bezoeken de bijeenkomsten van MCE minimaal 
tweemaal per jaar.

Scholing aan juristen en regiomedewerkers 
De juristen en buitenmedewerkers van het Centrum 
Internationale Kinderontvoering houden hun ken-
nis jaarlijks up-to-date door middel van trainingen 
en congressen. Daarnaast geven de medewerkers 
desgevraagd zelf ook trainingen. In 2012 zijn in het 
kader van verdere professionalisering van de 116000 
Hulplijn de volgende trainingen georganiseerd voor 
zowel de interne medewerkers, de juristen als de 
regiomedewerkers.

• Training aan de regiomedewerkers over onder meer 
 richtlijnen, formulieren en coachingsmatrix. De  
 training is gegeven door mr. Martine Molendijk  
 onder auspiciën van de directie. De training is  
 gevolg door de regiomedewerkers.

• Training aan de regiomedewerkers over onder meer  
 privacy protocol, Europese samenwerking op 
 het gebied van vermissingen en een assessment. 
 De training gegeven is gegeven door mr. Martine  
 Molendijk onder auspiciën van de directie. 
 De training is gevolg door de regiomedewerkers.

• Herkenning van en omgaan met karakterstructu-
 ren. In deel I ligt de nadruk op herkenning van de 
 karakterstructuren. De training gegeven is gegeven  
 door: Kind en Ik, mevrouw drs. Kita Bronda, 2e lijn 
 psycholoog. De training is gevolg door de 
 medewerkers en regiomedewerkers 
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* Herkenning van en omgaan met karakterstruc- 
 turen. In deel II ligt de nadruk op het in de praktijk  
 brengen en het creëren van een veilig omgeving.  
 De training is gegeven door: Kind en Ik, mevrouw  
 drs. Kita Bronda, 2e lijnpsycholoog. De training is  
 gevolg door de medewerkers en regiomedewerkers 

• Communicatie training gericht op hulp bij 
 vermissingen, deze training is twee keer 
 georganiseerd. De training is gegeven door: A&O  
 groep, de heer drs. Rob van Meurs. De training is  
 gevolg door de medewerkers en regiomedewerkers 

• Assessment training naar aanleiding van voor - 
 noemde trainingen, met als doel de verworven 
 kennis up to date te houden en te toetsen aan de  
 toepassingen in de praktijk. De assessments zijn 
 begeleidt door mevrouw mr. Maartje Schulte, jurist  
 bij het Centrum IKO en is gevolgd door de 
 medewerkers. 

• Training over hulp bij vermissingen. Onder meer  
 is gesproken over contact met de politie, de media  
 en het omgaan met de emoties. De training is 
 gegeven door mevrouw Karen Berger, hulpverleen-
 ster vermiste personen van Het Rode Kruis 
 Nederland en is gevolgd door sociaal maatschap- 
 pelijk medewerkers van 116.000 Hulplijn en de 
 projectmanager. 

• Europese opleiding tot trainer in cross border  
 mediaton (TIM); De training is gegeven door: o.a.  
 MiKK, Duitsland en gasttrainers uit diverse landen.  
 De training is gevolg door één van de juristen die  
 tevens familiemediator is in cross border zaken.

• Training jeugdstrafrecht georganiseerd door Sdu,  
 gevolgd door een van de juristen 

De directeur mevrouw Els Prins heeft deelgenomen 
aan de Cross border mediation conferentie gehouden 
in Sofia, Bulgarije en heeft samen met de projectma-
nagers van de 116000 hulplijn en het LEPCA project 
een voorlichtingsbijeenkomst in Brussel bijgewoond 
georganiseerd door Missing Children Europe en de 
Europese Commissie.

Trainingen door de vakjuristen van het 
Centrum IKO
Het Centrum IKO geeft scholing op verzoek van 
externe partijen. In 2012 zijn de volgende trainings-
sessies georganiseerd.

• Training te Brussel in het kader van de Europese  
 opleiding tot trainer in cross border Mediation  
 (TIM); training gegeven door de directeur 
 Centrum IKO, Els Prins.
• Training aan een Roemeense delegatie op bezoek in  
 Nederland, gegeven door de directeur Centrum  
 IKO, Els Prins.
• Training aan medewerkers van Bureau jeugdzorg  
 Haaglanden; gegeven door twee vak juristen. 
 Onderwerp de toepassing van de Haagse Conventie  
 1980 en de Europese verordeningen Brussel II bis.
• Lezing op een conferentie over kinderontvoering 
 in Polen georganiseerd door ITAKA, gegeven door  
 een vak jurist. 
•  Voorlichtingsbijeenkomst damesclub Athena 
 gegeven door een vak jurist.

Werkbezoek door de Staatssecretaris van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie
In 2012 heeft de Staatssecretaris voor Veiligheid en 
Justitie de heer mr. Fred Teeven een werkbezoek 
gebracht aan het Centrum IKO. Een bijzonder bezoek 
aangezien de heer Teeven in 2005, als lid van de 
Tweede kamer voor de VVD, het initiatief tot het 
oprichten van een kenniscentrum Internationale 
kinderontvoering heeft ondersteund.
De staf en de directie hebben de Staatssecretaris 
geïnformeerd over de wijze waarop ouders en profes-
sionals dagelijks terzijde worden gestaan, en hoe de 
kwaliteit van de juridische kennis hoog wordt gehou-
den. De rol van het Mediation Bureau is toegelicht en 
de laatste cijfers zijn gepresenteerd. Alle medewerkers 
zijn positief verrast door de belangstelling van de 
staatssecretaris en zijn grote kennis van het onder-
werp.
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6. Mediacontacten en publicaties 2012 

Persbericht
Begin mei 2012 is een persbericht gepubliceerd over de verschijning van het jaarverslag 2011. Over de re-
sultaten genoemd in het jaarverslag werd op verschillende websites aandacht besteed. Het jaarverslag had 
als onderwerp “Meningen en feiten”. Het verzoek van een ouder om met hun kind naar het buitenland 
te verhuizen stond centraal. Mede vanwege de opvallende toename van het aantal zaken met betrekking 
tot toestemming voor vertrek en toestemming voor vakantie. In 2011 heeft het Centrum IKO een nieuw 
registratiesysteem ontwikkeld waardoor zorgvuldiger en uitgebreider geregistreerd kan worden.

Folders
Dankzij de financiele bijdrage van de Europese commissie in het kader van het Daphne programma is 
een folder gepubliceerd met informatie over de 116000 hulpdienst in Nederland.
De perscampagne ter lancering van de 116000 Hulplijn is gericht op instanties waaronder gemeenten, 
politiebureaus, vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg, het Juridisch 
Loket, vrouwenopvangcentra, pleegzorginstellingen, GGD instellingen, jeugddetentiecentra en maat-
schappelijk werk vestigingen. Naar aanleiding van de zendingen is door een groot aantal politiekorpsen 
gereageerd en verzoeken tot meer folders gehonoreerd. Naast de campagne rond de 116000 hulpdienst 
zijn op verzoek folders verzonden over de service van het Centrum IKO aan diverse vestigingen van het 
Juridisch Loket en het maatschappelijk werk. In totaal zijn meer dan 25.000 folders gedrukt. 

Publicaties

Ontvoerd
In 2012 is het Centrum IKO benaderd of zij haar medewerking wilde verlenen aan een nieuw televisie-
programma van RTL4 `Ontvoerd` geheten. De producent zegde toe dat het programma de juridische 
procedures rond een teruggeleiding toont en het welzijn van het kind prioriteit geeft. Er wordt gestreefd 
naar het verkrijgen van de medewerking van de ouder die het kind heeft achtergehouden en het sti-
muleren van een gesprek tussen ouders onderling dat leidt tot het herstellen van de situatie voor de 
ontvoering. De ouders die het Centrum om advies vragen, hebben zelf de keuze of zij willen deelnemen 
aan het televisieprogramma. Zij machtigen de programma redactie en het Centrum IKO om met elkaar 
te communiceren. Het Centrum IKO is voor de redactie vraagbaak als het gaat om juridische kwesties. 
Tevens biedt het Centrum family support nadat het kind is teruggekeerd. De uitzendingen zijn enerve-
rend voor de kinderen die het betreft en de nazorg in de periode na de terugkeer en rond de uitzendingen 
is essentieel.

Een overzicht van publicaties per krant, tijdschrift, radio, televisie en internet

Krant

Datum Titel/Onderwerp Media
4 mei Explosieve stijging kinderontvoeringen De Telegraaf

2 juni Caribische kinderen zonder toestemming over de 
grens

Amigoe Aruba

14 december Huilen om hereniging met ontvoerde kinderen Volkskrant

15 december Collin wilde zo graag terug De Telegraaf
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Radio

Televisie

Internet

Datum Titel/Onderwerp Media
3 mei Stijging aantal kinderontvoeringen Radio 1

3 mei Stijging aantal kinderontvoeringen Radio 2

3 mei Stijging aantal kinderontvoeringen Radio FM

3 mei Stijging aantal kinderontvoeringen Nieuwslijn van de Wereldomroep

Datum Titel/Onderwerp Media
3 mei Stijging kinderontvoering Hart van Nederland

16 december Ontvoerd! RTL4

16 december Life & Cooking RTL4

23 december Ontvoerd! RTL4

30 december Ontvoerd! RTL4

Datum Titel/Onderwerp Media
3 mei Aantal kinderontvoeringen fors toegenomen www.parool.nl

3 mei Meer kinderen ontvoerd www.nos.nl

3 mei Aantal kinderontvoeringen fors toegenomen www.volkskrant.nl

3 mei Aantal kinderontvoeringen fors toegenomen www.trouw.nl

3 mei Meer kinderen ontvoerd in 2011 www.nu.nl

3 mei Aantal kinderontvoeringen fors toegenomen ww.ad.nl

3 mei Meer kinderen ontvoerd www.rtl.nl

3 mei Meer kinderen ontvoerd www.bndestem.nl 

3 mei Meer kinderen ontvoerd www.puntuit.nl 

3 mei Meer kinderen ontvoerd www.bnr.nl 

3 mei Meer kinderen ontvoerd www.rtl.nl 

18 december Commerciële omroep haalt kind terug www.smartweb.windesheim.nl
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Datum Titel/Onderwerp Media
3 mei Stijging aantal kinderontvoeringen Radio 1

3 mei Stijging aantal kinderontvoeringen Radio 2

3 mei Stijging aantal kinderontvoeringen Radio FM

3 mei Stijging aantal kinderontvoeringen Nieuwslijn van de Wereldomroep

Datum Titel/Onderwerp Media
3 mei Stijging kinderontvoering Hart van Nederland

16 december Ontvoerd! RTL4

16 december Life & Cooking RTL4

23 december Ontvoerd! RTL4

30 december Ontvoerd! RTL4

Inleiding
Ouders die onderling een geschil over de verblijf-
plaats van hun kinderen willen oplossen kunnen te-
recht bij Het Mediation Bureau. Ouders die het kind 
hebben meegenomen naar Nederland en de achter-
blijvende ouder een teruggeleidingsprocedure start 
bij de Rechtbank Den Haag wordt de gelegenheid ge-
boden om te kiezen voor een cross border mediation. 
Een deel van deze kosten worden bijgedragen door 
de overheid. Zo kunnen veel rechtszaken worden 
voorkomen. Het kind heeft er direct baat bij wanneer 
ouders samen onder leiding van twee deskundige me-
diators tot afspraken komen. In totaal zijn 24 verzoe-
ken tot een cross border familie mediation in 2012 
gehonoreerd.

Het overzicht van de zaken die het afgelopen jaar 
via het Mediation Bureau in cross border mediation 
zijn behandeld laten een divers beeld zien. Via het 
Mediation Bureau worden internationale kinder-
ontvoeringszaken , internationale omgangszaken en 
toestemming voor vertrek-zaken behandeld. In dit 
hoofdstuk wordt het aantal mediations, de landen 
die betrokken zijn in de mediation, de aard van de 
zaak en de leeftijden van de kinderen behandeld. Ook 
wordt melding gemaakt van het feit of een kindge-
sprek heeft plaatsgevonden en in welke taal de cross 
border mediation is gevoerd.
De uitkomst van een mediation wordt gecategori-
seerd in:
1. Een gehele overeenstemming 
2. Een spiegelovereenkomst en 
3. Geen overeenstemming. 

1. Bij een gehele overeenstemming zijn de ouders 
in een vaststellingsovereenkomst het eens over de 
hoofdverblijfplaats van het kind en de bijbehorende 
contact- en zorgregeling. Het verzoek tot teruggelei-
ding wordt vervolgens ingetrokken. 
2. Een spiegelovereenkomst houdt in dat ouders de 
rechter willen laten bepalen waar de hoofdverblijf-
plaats van het kind is. Vooruitlopend op dat besluit 
zijn de ouders in de vaststellingsovereenkomst ćon-
tact- en zorgregelingen´ overeengekomen en hebben 
ze afgesproken hoe zij invulling geven aan de om-
gangsregeling in het geval dat een kind in het ene 
land of in het andere land gaat wonen. 
3. Geen overeenstemming tussen ouders betekent dat 
geen vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen 
maar ouders wel met elkaar in gesprek zijn.

De Cross border mediations
In 2012 zijn in totaal 24 verzoeken van ouders of ad-
vocaten voor een cross border mediation in behande-
ling genomen. Het betreft 19 verzoeken waar sprake 
was van een internationale kinderontvoeringszaak. 
(79%) en 3 verzoeken in relatie tot een internationale 
omgangszaak (13%). In twee verzoeken hebben ou-
ders het bureau ingeschakeld die samen een regeling 
wensten nadat één van de ouders toestemming heeft 
gevraagd voor vertrek. (8%). 
Een verzoek tot crossborder mediation bereikt het 
Mediation Bureau via verschillende wegen. Van de 
24 verzoeken tot crossborder mediation liepen er 14 
via de regierechter van de rechtbank ‘s - Gravenhage 
(58%), 7 ouderparen hebben contact opgenomen na 
contact met medewerkers van de Centrale Autoriteit 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie (29%) en 
in drie aanvragen hebben ouders of advocaten (13%) 
zelf contact opgenomen met het Mediation Bureau. 
Er was sprake van in totaal 18 verschillende landen, 
waarbij België in 4 zaken betrokken was (17%). In 8 
cross border mediations waren de volgende landen 
tweemaal betrokken; Engeland, Noorwegen, Austra-
lië en de Verenigde Staten d.w.z. (33 %). In 12 mediati-
ons 50% zijn de volgende landen betrokken Bulgarije, 
Duitsland, Frankrijk, Ierland, Portugal, Argenti-
nië, Brazilië, Dominicaanse Republiek, Hong Kong, 
Ivoorkust, Marokko en Pakistan.

Een cross border mediation na een kinder 
meename
De griffier van de rechtbank Den Haag stelt de mede-
werker van het Mediation Bureau op de hoogte van 
een regiezitting tussen een Nederlandse vader en een 
Amerikaanse moeder over de verblijfplaats van hun 
8-jarige dochter. De medewerker van het Mediation 
Bureau maakt alvast een planning voor een mogelijke 
crossborder mediation binnen 3 tot 5 dagen na deze 
regiezitting. Tijdens de regiezitting wordt duidelijk dat 
beide ouders een oplossing willen zoeken voor hun ge-
schil over de verblijfplaats van hun kind door middel 
van cross border mediation. 
De ouders zijn gescheiden, maar hebben gezamenlijk 
gezag. Vader heeft het kind zonder toestemming van 
moeder meegenomen naar Nederland. De moeder is 
een procedure tot teruggeleiding gestart. Na de regie-
zitting neemt een medewerker van het Mediation Bu-
reau de ouders en hun procesvertegenwoordigers mee 
naar de mediationkamer op de rechtbank voor het in-
formatiegesprek. Er wordt uitleg gegeven over de gehele 
procedure van de crossborder mediation en de plan-
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ning. Ouders ondertekenen de mediationovereenkomst, 
waarmee ze akkoord gaan met de voorwaarden waar-
onder een crossborder mediation plaatsvindt. Daarna 
worden de ouders gebeld voor het intake-gesprek met 
de mediator. Uit het intakegesprek blijkt dat beide ou-
ders gemotiveerd zijn en er wordt groen licht gegeven 
voor de mediation. Vanwege de leeftijd van het kind, 
vindt een kindgesprek plaats met een kinderpsycholoog. 
Het verslag van het kindgesprek wordt naar het Media-
tion Bureau gestuurd.
Een van de ouders komt op basis van inkomen en 
vermogen in aanmerking voor een toevoeging van de 
Raad voor Rechtsbijstand. De medewerker van het 
Mediation Bureau draagt zorg voor de afhandeling 
van de toevoeging. De andere ouder komt niet in aan-
merking voor een toevoeging en zal een deel van de 
kosten voor de mediation zelf betalen. 
Op de eerste dag van de cross border mediation staan 
twee sessies gepland. De stem van het kind wordt door 
het verslag van het kindgesprek in de mediation ge-
bracht. Aan het eind van die dag stellen de mediators 
en de medewerker van het Mediation Bureau een con-
ceptovereenkomst op die naar de procesvertegenwoor-
digers van beide ouders wordt verstuurd. De volgende 
dag wordt de conceptovereenkomst met de ouders 
verder besproken en uitgewerkt tot een vaststellings-
overeenkomst. Ouders zijn overeen gekomen dat het 
kind terug gaat naar de moeder in Amerika. Tevens 
zijn afspraken gemaakt over contactmomenten, een 
vakantieregeling en de onderhoudskosten. De ouders 
ondertekenen de vaststellingsovereenkomst aan het 
einde van de cross border mediation in bijzijn van de 
mediators. De procesvertegenwoordigers van de ou-
ders krijgen de opdracht om de vaststellingsovereen-
komst bindend te laten verklaren in Nederland en de 
Verenigde Staten.

De taal
De taal die tijdens de cross border mediations door 
de mediators met de ouders wordt gesproken is af-
hankelijk van de gemeenschappelijke taal waarin ou-
ders met elkaar communiceerden tijdens hun relatie. 
Van de 24 cross border mediations is in 10 zaken in 
het Nederlands (42%) gesproken en in 6 zaken in het 
Engels (25%). In 8 zaken is een tolk (33%) aanwezig 
geweest.
                    
Het kindgesprek
Kinderen worden vanaf 5 jaar gehoord door een des-
kundige tweedelijns kinderpsycholoog die tevens 
deel uitmaakt van het 18 tellende team van cross 
border mediators. Een kinderpsycholoog onderzoekt 
met het kind de band met de vriendjes en de relatie 

met beide ouders en hun familie. De psycholoog is 
niet betrokken bij de zaak. Het verslag van ‘de stem 
van het kind’ wordt ingebracht in de cross border 
mediation. Kinderen van 6 jaar en ouder worden ge-
hoord tenzij ouders daar bezwaar tegen maken. De 24 
ouderparen die hebben deelgenomen aan de cross bor-
der mediations hebben samen 35 kinderen. Van deze 
35 kinderen zijn 17 kinderen gehoord (49%). 

De coördinator van Het Mediation Bureau
De coördinator is in principe aanwezig in de rechtbank 
Den Haag ten tijde van 17 regiezittingen. Alleen wan-
neer beide ouders aanwezig zijn in de rechtszaal is de 
coordinator aanwezig om wanneer de ouders het ad-
vies van de regierechter volgen direct een administra-
tieve intake te beginnen. De inhoudelijke intake wordt 
daarna gevoerd door een van de cross border media-
tors. Tijdens 14 van de 17 zittingen hebben de ouders 
ingestemd met een cross border mediation (82%). In 
totaal hebben er 19 cross border mediations in inter-
nationale kinderontvoeringszaken plaatsgevonden.
Via een regiezitting heeft de Liaisonrechter de ouders 
in 14 zaken bewogen tot een cross border mediation 
(74%). In 5 zaken heeft de Centrale Autoriteit de ou-
ders gestimuleerd om hun geschil via een cross border 
mediation te beslechten om zo een teruggeleidings-
procedure te voorkomen (26%). 
In 14 mediations was moeder degene die het kind heeft 
meegenomen of achtergehouden (74%), en in 5 zaken 
vader (26%).

Mediations in internationale omgangzaken
Bij het Mediation Bureau zijn in totaal 3 verzoeken 
voor een internationale omgangsregeling binnen ge-
komen, waarvan 1 verzoek via de rechtbank ’s-Graven-
hage (33%), 1 verzoek via de Centrale Autoriteit (33%) 
en 1 verzoek via de ouders (33%). De betrokken landen 
bij de cross border mediations over een internationale 
omgangsregeling waren de Verenigde Staten, Austra-
lië en Argentinië. In twee zaken heeft vader het initi-
atief genomen en een verzoek tot het vaststellen van 
een internationale omgangsregeling geplaatst (67%) en 
in 1 zaak was moeder degene die verzocht heeft tot het 
vaststellen van een internationale omgangsregeling 
(33%). Wanneer één van de ouders een verzoek neer-
legt bij Het Mediation Bureau neemt de coordinator 
contact op met de andere ouder of diens advocaat.



Centrum Internationale Kinderontvoering 39

7. het mediation Bureau

Een cross border mediation voor het vaststel-
len van een internationale omgangsregeling
Bij de Centrale Autoriteit is een verzoek tot een interna-
tionale omgangsregeling geplaatst. Het gaat om een Ne-
derlandse vader en een Belgische moeder. Samen hebben 
ze een zoon van 3 jaar. De ouders hebben samengewoond 
in Nederland. Na het verbreken van de relatie is moeder 
in België gaan wonen. Vader wil een internationale om-
gangsregeling en de Centrale Autoriteit biedt zowel aan 
de moeder als aan de vader crossborder mediation aan. 
Ouders lieten de medewerkers van de Centrale Autori-
teit weten in mediation te willen gaan. 
Op dat moment neemt de coordinator van het Media-
tion Bureau contact op met de ouders voor een informa-
tief gesprek. De coordinator belt de ouders en stuurt per 
email de informatie en de benodigde documenten. Deze 
informatie wordt eveneens gestuurd naar de proces ver-
tegenwoordigers van beide ouders. Nadat de ouders de 
mediation overeenkomst hebben ondertekend, waarmee 
de ouders aangeven het eens te zijn met de voorwaar-
den waaronder Het Mediation bureau werkt, worden zij 
gebeld door een van de cross border mediators voor het 
inhoudelijke intake gesprek. 
Op de eerste dag van de mediation vinden twee medi-
ationsessies plaats. Aan het eind van de dag stellen de 
mediators samen met de medewerker van het Mediation 
Bureau een conceptovereenkomst op die aan de proces-
vertegenwoordigers van de ouders wordt toegestuurd. De 
volgende dag zijn de ouders weer op de locatie van de 
mediation en gaat de derde mediationsessie van start. 
Tijdens deze laatste sessie wordt de conceptovereen-
komst besproken en uitgewerkt tot een vaststellingsover-
eenkomst, die aan het einde van de mediation wordt 
ondertekend door beide ouders in bijzijn van de media-
tors. In de vaststellingsovereenkomst hebben ouders een 
omgangs- en vakantieregeling afgesproken. Het is de ver-
antwoordelijkheid van beide ouders om de 
vaststellingsovereenkomst ten uitvoer te laten leggen in 
beide landen.

Mediations in verzoeken voor toestemming tot 
vertrek
Bij het Mediation Bureau zijn 2 verzoeken behandeld 
waarin sprake was van een `toestemming tot vertrek´ 
van één van de ouders met het kind. In beide zaken is 
het verzoek voor toestemming tot vertrek door de moe-
der geïnitieerd. 
De betrokken landen waar sprake was van een cross 
border mediations over een toestemming voor vertrek 
waren Australië en de Verenigde Staten. 

De resultaten                  
Van de 24 crossborder mediations in het jaar 2012 heb-
ben 8 mediations tot een volledige overeenstemming 
geleid en 7 mediations hebben geresulteerd in een 
spiegelovereenkomst. In 6 mediations hebben ouders 
geen overeenstemming met elkaar kunnen bereiken, 
maar zijn de ouders wel weer met elkaar in gesprek ge-
raakt. In 3 mediations is na het voeren van een intake-
gesprek door de een van de mediators beoordeeld dat 
de situatie tussen de ouders niet geschikt was voor een 
cross border mediation. Dit kan zijn omdat een van de 
ouders niet bereid is met een open vizier de situatie 
te bekijken of omdat een van de ouders niet bereid is 
naar Nederland te reizen. Skype mediations worden 
alleen georganiseerd wanneer er sprake is van een 
aanpassing van reeds gemaakte afspraken of bij een 
internationale omgang. Na een kinderontvoering zijn 
de emoties dikwijls zo hoog opgelopen dat een Skype 
mediation niet wenselijk is.
In 62% van de cross border mediations hebben ouders 
met elkaar een overeenstemming bereikt over de ver-
blijfplaats van hun kinderen en/of contact- en zorgre-
geling. 

Een terugblik
Het aantal cross border mediations vanaf November 
2009 tot en met december 2012.
Het Mediation Bureau is opgericht als onderdeel van 
de nieuwe uitvoeringswet Internationale Kinderont-
voering waarin de rechtbank Den Haag, de Centrale 
Autoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
de Raad voor Rechtsbijstand en het Centrum Interna-
tional Kinderontvoering nauw samenwerken. Om de 
werkwijze te kunnen inventariseren is van november 
2009 tot mei 2010 een pilot georganiseerd die nader-
hand is geevalueerd door het Verweij Jonker instituut.
Vanaf het begin van de pilot november 2009 tot en 
met december 2012 hebben in totaal 66 ouderparen 
gekozen voor een cross border family mediation. Van 
deze 66 cross border mediations hebben 26 mediati-
ons tot een volledige overeenstemming geleid en is de 
kinderontvoering opgeheven. 15 ouderparen hebben 
een spiegelovereenkomst getekend. 
Samengevat, een kleine tweederde van de cross bor-
der mediations (62%) leidde tot een gehele vaststel-
lingovereenkomst of een spiegelovereenkomst. 
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Intervisie bijeenkomsten cross border 
mediators
Twee keer per jaar organiseert het Mediation Bureau 
een intervisiebijeenkomst voor de 18 cross border 
mediators. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten 
worden de resultaten van de mediations die hebben 
plaatsgevonden met elkaar besproken. Het voort-
schrijdend inzicht zorgt ervoor dat de werkwijze en 
de vaststellingsovereenkomsten kwalitatief beter 
worden.
Er is aandacht besteed aan gesprekstechnieken, het 
belang van het kindgesprek, de rol en coördinatie van 
het Mediation Bureau en de ten uitvoer legging in de 
betrokken landen door beide ouders van de afspraken 
die zijn beschreven in de vaststellingsovereenkomst 

In het kader van de intervisiebijeenkomsten is in 
2012 tevens een training “Cross border mediation 
via Skype” georganiseerd. Zo is een werkwijze vast-
gesteld en zijn de mogelijkheden en beperkingen van 
skype in de setting van een cross border mediation 
behandeld. De cross border mediators hebben de 
basiscursus gevolgd om Skype te kunnen gebruiken 
als middel om een intake gesprek te kunnen voeren 
en om tussen ouders een vaststellingsovereenkomst 
rond een omgang op te stellen of aan te passen. Het 
afgelopen jaar hebben twee cross border mediations 
via Skype plaatsgevonden. 
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Bijlagen  
Overzicht cijfers 1 januari tot en met 31 december 2012
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Kinderontvoeringen

Verzorgende ouder Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd extra info
Nederland België 1 0 1 1
Nederland Guatemala 1 0 2 3,6
Nederland Verenigde Staten 1 0 2 6,8
Nederland Canada 1 0 1 14
Nederland België 1 0 2 0,2
Nederland Turkije 1 1 2 7,9 BJZ
Nederland Duitsland 1 0 1 1
Nederland Spanje 1 0 1 7
Nederland Duitsland 1 0 2
Nederland Spanje 1 0 1 3
Nederland Spanje 1 0 1 14
Nederland Frankrijk – Frans-Guyana 1 0 3 3,5,7
Nederland Noorwegen 1 0 1 3
Nederland onbekend 1 0 1 10
Nederland Duitsland 1 0 2 2,4
Nederland Frankrijk 1 0 2 2,4
Nederland Duitsland 1 0 2 2,5
Nederland Turkije 1 0 1 5
Nederland Turkije 1 0 1 2
Nederland Frankrijk 1 0 2 0,1
Nederland Duitsland 1 0 1 6
Nederland Turkije 1 0 2 4,8
Nederland Turkije 1 0 1 2
Nederland Australië 1 0 2 6,8
Nederland Turkije 1 0 3 9,10
Nederland Duitsland 1 0 3 15,17,19
Nederland Zuid-Afrika 1 0 2 7,9
Nederland Spanje 1 0 2 7,10
Nederland Canada 1 0 3 8,10,16
Nederland Canada 1 0 4 8,10,16
Nederland Macedonië 1 0 1 2
Nederland Frankrijk 1 0 1 2
Nederland Canada 1 0 3 8,10,16
Nederland Portugal 1 0 2 11,17
Nederland Thailand 1 0 2 2,10
Nederland Turkije 1 0 1 12
Nederland Turkije 1 0 1 12
Nederland België 1 0 1 3
Nederland België 1 1 4 0,5,16 BJZ
Nederland Italië 1 0 1 3
Nederland Oostenrijk 1 0 3 10
Nederland Dominicaanse Republiek 1 0 1 2
Nederland Zweden 1 0 1 2
Nederland Verenigde Staten 1 0 1
België Nederland 1 0 1 1
België Nederland 1 0 1 2
België Nederland 1 0 2 0,3
België Nederland 1 0 1 3
België Nederland 1 0 1 1
België Nederland 1 0 1 4
Duitsland Nederland 1 0 1 10
Duitsland Nederland 1 0 1 1
Frankrijk Nederland 1 0 1 1
Ierland Nederland 1 0 1 3
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Ierland Nederland 1 0 1 3
Italië Nederland 1 0 1 0
Luxemburg Nederland 0 1 2
Noorwegen Nederland 1 0 3 6,10,11
Portugal Nederland 1 0 1
Spanje Nederland 1 0 1 7
Spanje Nederland 1 0 1 9
Turkije Nederland 1 0 1 5
Venezuela Nederland 1 0 1 6
Venezuela Nederland 1 0 1
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 5
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 5
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 1 3
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 1 3
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 2 4,9
Verenigde Staten Nederland 1 0 1 13
Verenigde Staten Nederland 1 0 2 5,8
Verenigde Staten Nederland 1 0 1 8
Zweden Nederland 1 0 1 0
Duitsland Brazilië 1 0 1 3
Duitsland Colombia 1 0 1 7
Verenigd Koninkrijk Frankrijk 1 0 1 7
Spanje Marokko 1 0 1 0
Spanje Italië 1 0 2 3,8
Subtotaal 78 77 3 126 1

Verzorgende ouder Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd extra info
Nederland Algerije 0 1 2 2,6
Nederland Ghana 1 0 2 7,12
Nederland Egypte 1 0 2 2,4
Nederland Egypte 1 0 1 6
Nederland Rusland 1 0 1 9
Nederland Indonesië 1 0 3 10,14,18
Nederland Cuba 1 0 1 6
Nederland Verenigde Arabische Emiraten 1 0 1 0
Nederland Suriname 1 0 2 5,9
Nederland Irak 1 0 2 8,9
Nederland Curaçao 1 0 1 4
Nederland Curaçao 1 0 2 9,13
Curaçao Nederland 1 0 2 1,4
Ivoorkust Nederland 1 0 2 12,15
Suriname Nederland 1 0 1 12
Qatar Zweden 1 0 2 3,6
Bahrein Irak 1 0 2 3,3
Subtotaal 17 16 1 29

Totaal 97 93 4 155
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Kinderontvoering

Niet verzorgende ouder Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd extra info
Nederland Marokko 0 1 1 2
Nederland Turkije 0 1 1 10
Nederland Turkije 1 0 1 12
Nederland Duitsland 1 0 1 14
Nederland Noorwegen 0 1 2 11,14
Nederland Turkije 0 1 1 10
Nederland Duitsland 0 1 1 14
Nederland Turkije 1 0 1 12
Nederland België 0 1 1 13
Nederland Turkije 1 0 1 15
Nederland Verenigd Koninkrijk 0 1 3 3,5,9
Nederland Zwitserland 0 1 3 9,12,13
Nederland Marokko 0 1 4 5,6,11,12
Nederland België 0 1 1 13
Nederland Servië 0 1 1 4
Nederland Duitsland 0 1 2 9,12
Nederland Duitsland 1 0 1 14
Nederland Griekenland 0 1 1 5
Nederland Duitsland 1 0 1 15
Nederland Bulgarije 1 0 1 9
Nederland België 0 1 2 13,14
Nederland Turkije 1 0 2 7,8
Nederland Turkije 0 1 2 10,12
Nederland Marokko 0 1 3 4,4,5
Nederland België 0 1 1 5
Nederland Duitsland 1 0 1 11
Nederland België 1 0 2 0,4
Nederland Roemenië 0 1 1
Nederland Thailand 0 1 2 12,16
België Nederland 0 1 1 11
België Nederland 0 1 1 5
België Nederland 0 1 1 5
Dominicaanse 
Republiek

Nederland 0 1 2 5,6

Dominicaanse 
Republiek

Nederland 0 1 2

Duitsland Nederland 1 0 1 12
Duitsland Nederland 1 0 1 8
Frankrijk Nederland 1 0 2 4,8
Polen Nederland 1 0 2 Oma mz gezag 
Polen Nederland 1 0 2 7,12
Verenigde Staten Nederland 0 1 2
Finland Marokko 0 1 2
België Frankrijk 0 1 1 1
Verenigde Staten Spanje 0 1 1 12
Subtotaal 43 15 28 66
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Kinderontvoering

Co ouder Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd extra info
Nederland Zweden 1 0 3 2, 7, 8
Nederland Onbekend 1 0 2
Nederland Turkije 1 0 3 8, 11, 17
Nederland Turkije 1 0 3 4, 8, 9
Nederland Ver. Staten 1 0 1 2
Nederland Frankrijk 0 1 1 3
Nederland Marokko 0 1 3 0, 5, 9
Nederland Turkije 1 0 1 0
België Nederland 1 0 3 0, 0, 2
Italië Nederland 1 0 1 4
Subtotaal 10 8 2 21

Kinderontvoering

Co ouder Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd extra info
Nederland Algerije 0 1 2 3,7
Nederland Suriname 0 1 1 3
Subtotaal 2 0 2 3

Totaal 12 8 4 24

Niet verzorgende ouder Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd extra info
Nederland Suriname 1 0 1 11
Nederland Egypte 1 0 2 7,9
Nederland Suriname 0 1 2 2,4
Nederland Irak 0 1 1 6
Nederland Irak 0 1 1 6
Nederland Libanon 0 1 1 1
Nederland Egypte 0 1 1 2
Nederland Egypte 0 1 2 5,7
Nederland Suriname 0 1 1 11
Nederland Jordanië 0 1 1 5
Nederland Suriname 1 0 1 12
Nederland Irak 0 1 2 4, 6
Nederland Egypte 0 1 1 3
Nederland Egypte 0 1 3 3,4,5
Nederland Pakistan 0 1 4 5, 9, 12
Nederland Iran 0 1 1
Ivoorkust Nederland 1 0 2 7, 15
Oman Nederland 0 1 2 4, 6
Duitsland Libanon 0 1 2 12, 16
Finland Irak 0 1 4
Subtotaal 20 4 16 35

Totaal 63 19 44 101
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Familie Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd extra info
Nederland Suriname 0 0 1 5 Familie mz houdt kind achter
Nederland Libanon 1 0 1 6 Biologische moeder ontvoerder 

vanuit pleeggezin
Nigeria Ghana 0 0 2 14,15 Stiefmoeder ontvoerder 
Subtotaal 3 1 0 4

Totaal 5 1 0 6

Totaal 
kinderonvoering

175 121 52 286 4 familieleden 
2 gevallen twee ouders 
totaal ouders: 177

Kinderontvoering

Familie Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd extra info
België Brazilië 0 0 1 4 Familie mz houdt kind achter
Italië Panama 0 0 1 4 Opa mz houdt kind achter
Subtotaal 2 0 0 2
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Preventie

Dreigende kinderontvoering Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Canada 0 1 1 6
Nederland Verenigd Koninkrijk 1 0 1 7
Nederland Zuid-Afrika 0 1 1 2
Nederland Marokko 0 1 1 3
Nederland Spanje 1 0 2 9,11
Nederland Zwitserland 0 1 1 8
Nederland Turkije 0 1 1 2
Nederland Mexico 1 0 1 5
Nederland Chili 0 1 1 5
Nederland Verenigd Koninkrijk 0 1 1 5
Nederland Argentinië 1 0 2 3,7
Nederland Verenigde Staten 1 0 1 6
Nederland België 1 0 2 8,11
Nederland België 1 0 1 3
Nederland Marokko 0 1 1 1
Nederland Polen 1 0 1 2
Nederland Marokko 0 1 1 3
Nederland Turkije 0 1 1 12
Nederland Marokko 0 1 2 1,3
Nederland Canada 0 1 3 7,11,15
Nederland Marokko 0 1 1 2
Nederland Marokko 0 1 1 2
Nederland Belarus 1 0 2 9,13
Nederland Turkije 0 1 2 10,12
Nederland Portugal 0 1 1 1
Nederland Turkije 0 1 1 5
Nederland Nieuw-Zeeland 1 0 2 2,4
Nederland Ecuador 1 0 2 8,11
Nederland Turkije 0 1 1 1
Nederland Duitsland 1 0 1 1
Nederland Canada 0 1 2 11,12
Nederland Slowakije 1 0 1 2
Nederland Hong Kong (China) 0 1 1 6
Nederland Brazilië 1 0 1 6
Nederland Turkije 0 1 1 0
Nederland Brazilië 1 0 1 2
Nederland onbekend 1 0 2 6,8
Nederland Turkije 0 1 1 3
Nederland Turkije 0 1 2 3,4
Nederland Verenigde Staten 1 0 1 4
Nederland Macedonië 1 0 2 6,9
Nederland Verenigde Staten 1 0 3 8,12,15
Nederland Israël 1 0 2 5,7
Nederland Verenigde Staten 1 0 2 6,15
Nederland Turkije 0 1 1 2
Nederland Marokko 1 0 1 5
Nederland Portugal 0 1 1 0
Nederland België 1 0 2 10,12
Nederland Marokko 1 0 1 2
Nederland Turkije 0 1 1 8
Nederland Turkije 0 1 2 7,10
Nederland Venezuela 1 0 1 5
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Nederland Spanje 1 0 2 6,11
Nederland Portugal 1 0 2 9,14
Nederland Litouwen 0 1 1 3
Nederland Duitsland 0 1 2 15,17
Nederland onbekend 1 0 2 6,8
Nederland Thailand 1 0 1 2
Nederland Spanje 1 0 1 11
Nederland Thailand 0 1 1 11
Nederland onbekend 0 1 1 3
Nederland Mexico 1 0 1 8
Nederland Brazilië 1 0 2 0,0
Nederland Canada 0 1 1 2
Nederland Servië 0 1 1 4
Nederland Portugal 0 1 2 8,11
Nederland Brazilië 1 0 1 1
Nederland Canada 1 0 2 2,3
Nederland Spanje 1 0 1 5
Nederland Spanje 0 1 1 10
Nederland Colombia 1 0 2 5,6
Nederland België 1 0 1 4
Nederland Marokko 0 1 1 3
Nederland Marokko 1 0 2 1,7
Nederland Spanje 1 0 1 1
Nederland onbekend 0 1 2
Nederland Dominicaanse Republiek 1 0 1 8
Nederland Portugal 0 1 1 0
Nederland Oezbekistan 1 0 1 2
Nederland Turkije 0 1 1 6
Nederland Mexico 1 0 1 10
Nederland Egypte 0 1 1 5
Nederland Turkije 1 0 2 13,15
Nederland Chili 0 1 2 12,14
Nederland Marokko 0 1 2 7,7
Nederland Verenigde Staten 0 1 3 2,7,10
Nederland Verenigde Staten 1 0 2 3,8
Nederland Brazilië 0 1 1 1
Nederland Italië 0 1 1 0
Nederland Marokko 0 1 1 3
Nederland Turkije 0 1 1 6
Nederland Oostenrijk 1 0 1 5
Nederland Frankrijk 1 0 2 9,10
Nederland Dominicaanse Republiek 0 1 2 11,13
Nederland Bulgarije 0 1 1 0
Nederland Zuid-Afrika 0 1 2 3,6
Nederland Marokko 0 1 2 0,2
Nederland Marokko 0 1 1 2
Nederland Marokko 0 1 2
Nederland Brazilië 1 0 2 1
Nederland Marokko 0 1 1 1
Duitsland Nederland 1 0 2 11,13
Italië Nederland 1 0 1 0
Italië Nederland 1 0 1 11
Mexico Argentinië 1 0 3 0,4,4
Subtotaal 105 51 54 150
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Dreigende kinderontvoering Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Angola 1 0 2 8,12
Nederland Verenigde Arabische Emiraten 1 0 1 11
Nederland Gambia 0 1 1 7
Nederland Indonesië 1 0 1 11
Nederland Irak 0 1 1 4
Nederland Indonesië 1 0 2 11,19
Nederland Angola 0 1 3
Nederland Palestijnse gebiedsdelen 0 1 1 6
Nederland Kaapverdië 1 0 1 3
Nederland Ghana 1 0 1 8
Nederland Irak 0 1 1 2
Nederland Jordanië 0 1 1 0
Nederland Suriname 0 1 3 1,3,5
Nederland Ghana 1 0 1 6
Nederland Senegal 0 1 1 2
Nederland Libanon 0 1 1 1
Nederland Pakistan 0 1 1 0
Nederland Rusland 1 0 1 0
Nederland Suriname 1 0 2 2,7
Nederland China (zie Hongkong of 

Macau)
0 1 1 3

Nederland Indonesië 1 0 1 9
Nederland Vietnam 1 0 1 6
Nederland Irak 0 1 1 7
Nederland Indonesië 1 0 1 6
Nederland Tunesië 0 1 1 12
Nederland Egypte 0 1 1 2
Nederland Iran 0 1 2 4,7
Nederland Libië 0 1 1 2
Nederland Iran 0 1 1 4
Nederland Libanon 0 1 1 3
Nederland Tunesië 0 1 1 12
Nederland Sudan 0 1 2 3,5
Nederland Vietnam 1 0 1 2
Nederland Algerije 0 1 1 2
Nederland Tunesië 1 0 1 2
Nederland Aruba 1 0 2 10,14
Nederland China (zie Hongkong of Macau) 1 0 2 0,0
Nederland Tunesië 0 1 1 10
Nederland Japan 1 0 1 0
Nederland Guinee 1 0 1 5
Nederland India 0 1 1 11
Nederland Suriname 0 1 2 2,5
Nederland Ghana 0 1 2 2,6
Nederland Iran 0 1 3 10,12,13
Nederland Libanon 0 1 1 6
Nederland Algerije 0 1 1 11
Nederland Syrië 0 1 1 4
Nederland Pakistan 0 1 1 0
Nederland Verenigde Arabische Emiraten 1 0 1 0
Nederland Libanon 0 1 1 11
Nederland Egypte 0 1 1 3
Nederland Curaçao 0 1 3 2,5,7
Nederland Eritrea 0 1 1 14
Nederland Angola 0 1 1 2
Nederland Nigeria 0 1 2 11,13
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Nederland Benin 0 1 1 4
Nederland Irak 0 1 1 2
Nederland India 0 1 1 0
Nederland Iran 0 1 2 2,5
Nederland Benin 0 1 2 2,4
Nederland Egypte 0 1 2 3,4
Nederland Sudan 1 0 1 1
Nederland Iran 0 1 1 1
België Armenië 1 0 1 6
Denemarken Nigeria 0 1 1 13
Duitsland Iran 0 1 3 8,10,13
Nieuw-Zeeland Tunesië 0 1 1 13
Singapore Filipijnen 1 0 1 0
Verenigde Staten Indonesië 0 1 1 0
Subtotaal 69 22 47 92

Totaal Preventie 174 73 101 242

Toestemming voor vertrek

Verdragsland
Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 

Nederland Portugal 1 0 1 8
Nederland Israël 1 0 2 2,6
Nederland Duitsland 1 0 1 8
Nederland Marokko 1 0 1 7
Nederland Noorwegen 1 0 1
Nederland Verenigd Koninkrijk 1 0 1 8
Nederland Brazilië 1 0 2 10,11
Nederland Thailand 1 0 2
Nederland Frankrijk 1 1 2 10,19
Nederland Ierland 1 0 1 4
Nederland Nieuw-Zeeland 1 0 1 0
Nederland België 1 0 1
Nederland Brazilië 1 0 2 4,6
Peru Nederland 0 1 1 0
Portugal Nederland 1 0 1 0
België Nederland 1 0 1 0
België Nederland 1 0 1 0
België Nederland 1 0 1 0
Honduras Nederland 1 0 1 0
Belize Nederland 1 0 1 2
Griekenland Nederland 1 0 1 2
Portugal Nederland 0 1 1 3
Australië Nederland 1 0 1 3
Frankrijk Nederland 1 0 1 5
Guatemala Nederland 1 0 1 5
België Nederland 1 0 1 7
Italië Nederland 1 0 1 7
Spanje Nederland 1 0 1 11
Frankrijk Nederland 0 1 1 11
Australië Nederland 0 1 1 13
België Nederland 1 0 1 14
Brazilië Nederland 1 0 5
Italië Nederland 1 0 2
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 3 1,2,4
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Mexico Nederland 1 0 2 13,17
Verenigde Staten Nederland 1 0 2 2,4
Slowakije Nederland 1 0 2 4,6
Griekenland Nederland 1 0 2 4,6
Verenigde Staten Nederland 1 0 3 4,6,8
Frankrijk Nederland 1 0 2 5,7
België Nederland 1 0 3 5,9,11
Spanje Nederland 1 0 3 6,11,12
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 2 8,13
Chili België 1 0 1 8
Guatemala Italië 0 1 1 11
Subtotaal 45 40 6 69

Toestemming voor vertrek Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Aruba 1 0 1 8
Nederland Curaçao 1 0 2 2,6
Curaçao Nederland 1 0 1 8
Spanje Bolivia 1 0 1 7
Subtotaal 4 4 0 6

Totaal 49 44 6 75

Toestemming voor vakantie

Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd Aanv info
Nederland Duitsland 1 0 1 0
Nederland Bonaire 0 1 2
Nederland onbekend 0 1 1 8
Nederland Marokko 0 1 1 12
Nederland Canada 1 0 1 0
Nederland Bulgarije 1 0 1 9
Nederland Spanje 1 0 1
Nederland Turkije 0 1 1 5
Nederland Brazilië 0 1 2 6,8
Nederland Turkije 0 1 1 0
Nederland Argentinië 1 0 2 6,12
Nederland Verenigde Staten 1 0 2 0,3
Nederland Duitsland 0 1 1 5
Nederland Turkije 1 0 1
Nederland Turkije 1 0 1
Nederland Griekenland 1 0 2 1,4
Nederland Turkije 1 0 1 8
Nederland onbekend 1 0 1
Nederland Turkije 0 0 1 16 Kind alleen op vakantie
Nederland Marokko 0 1 1 5
Nederland Griekenland 1 0 2 11,13
Nederland Turkije 1 0 1 9
Nederland Frankrijk 0 1 1 16
Nederland Turkije 1 0 2 0,0
Nederland Spanje 1 0 1
Nederland Verenigde Staten 1 0 2 13,17
Nederland onbekend 1 0 1 16
Nederland Oekraïne 1 0 2
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Toestemming voor vakantie Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Jordanië 0 1 3 5,8,10
Nederland Irak 0 1 1 0
Nederland Suriname 1 0 3 14,15,18
Nederland Suriname 0 1 1 0
Nederland Aruba 0 1 3 6,8,12
Nederland Curaçao 1 0 2 0,0
Nederland Irak 1 0 1 9
Nederland Indonesië 0 1 1 8
Nederland Iran 0 1 2 14
Nederland Indonesië 0 0 1 17 Kind alleen op vakantie
Nederland Curaçao 0 0 2 9,11 Kind alleen op vakantie
Nederland Indonesië 1 0 1 10
Nederland Tunesië 0 1 1 3
Nederland Suriname 1 0 1 4
Nederland Suriname 1 0 1 5
Nederland Suriname 1 0 1 4
Nederland Democratische Repu-

bliek Congo
1 0 1 4

Nederland Egypte 0 1 1 9
Nederland Armenië 1 0 1 3
Nederland Suriname 1 0 1 0
Indonesië Nederland 1 0 2
Curaçao Verenigde Staten 1 0 3 13,13,16 Ouder Nederlands
Subtotaal 22 12 8 34

Totaal 77 49 23 112

Nederland onbekend 1 0 2 1,3
Nederland Polen 1 0 1 5
Nederland Duitsland 1 0 2 6,9
Nederland Turkije 1 0 1 5
Nederland onbekend 1 0 2 16,18
Nederland Brazilië 0 1 1 2
Nederland Turkije 1 0 2
Nederland Marokko 1 0 1 1
Nederland Turkije 0 0 2 11,11 Kind alleen op vakantie
Nederland Spanje 1 0 1 0
Nederland Litouwen 1 0 1 2
Nederland Frankrijk 1 0 3 7,7,10
Nederland Brazilië 1 0 1 9
Nederland Spanje 1 0 1 4
Nederland Turkije 0 1 1 16
Nederland onbekend 1 0 2 8,11
Nederland Australië 0 1 2 9,11
Nederland Verenigde Staten 1 0 1 0
Nederland onbekend 0 1 1 Kind alleen op vakantie
Nederland België 0 1 2 4,6
Nederland onbekend 1 0 1 3 vakantiebestemming onbekend

Nederland Verenigde Staten 1 0 2 14,16
Nederland Turkije 1 0 2 8,11
Nederland Frankrijk 1 0 2 9,10
Nederland Turkije 0 0 2 Kind alleen op vakantie
Frankrijk Spanje 1 0 1 0 Ouder Nederlands
Zwitserland Argentinië 0 1 1 2 Ouder Nederlands
Subtotaal 55 37 15 78
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Verzoek internationale omgang

Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland België 1 0 1 13
Nederland Verenigd Koninkrijk 1 0 2 12,13
Nederland Verenigd Koninkrijk 0 1 1 9
Nederland Zweden 0 1 1 6
Nederland Zweden 0 1 1 13
Nederland Italië 1 0 2 1,4
Nederland Spanje 0 1 1 8
Nederland Spanje 0 1 1 10
Nederland Verenigde Staten 1 0 1 13
Nederland België 0 1 1 3
Nederland Finland 1 0 2 0,5
Nederland Frankrijk 1 0 1 0
Nederland Frankrijk 1 0 1 11
Nederland Polen 1 0 1 1
Nederland Polen 1 0 1 6
Nederland Bosnië en Herzegovina 0 1 2 6,10
Nederland België 0 1 2 4,4
Nederland Verenigde Staten 1 0 2 5,8
Nederland Canada 1 0 1 8
Nederland Zwitserland 1 0 2
Nederland Colombia 0 1 2 16
Nederland Polen 1 0 2 1,3
Nederland Turkije 1 0 1 8
Nederland Verenigd Koninkrijk 0 1 1 0
Nederland Verenigd Koninkrijk 0 1 1 4
Nederland Denemarken 1 0 2 2,4
Nederland Argentinië 0 1 1 5
Canada Nederland 0 1 1 5
Duitsland Nederland 1 0 1 9
Duitsland Nederland 0 1 1 9
Duitsland Nederland 1 0 1 8
Frankrijk Nederland 1 0 2
Italië Nederland 1 0 1 8
Mexico Nederland 1 0 1 5
Noorwegen Nederland 0 1 2 8,11
Noorwegen Nederland 1 0 2 8,11
Spanje Nederland 0 0 2 8,12
Thailand Nederland 1 0 1 13
Turkije Nederland 1 0 1 10
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 1 5
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 1 7
Verenigd Koninkrijk Nederland 0 0 1 11
Verenigd Koninkrijk Nederland 0 1 2 10,12
Verenigd Koninkrijk Nederland 1 0 1
Chili Italië 0 1 1 3
Kroatië Slowakije 1 0 2
Slovenië Verenigd Koninkrijk 1 0 1 1
Zuid-Afrika Verenigde Staten 1 0 1 1
Subtotaal 48 29 17 64



54 Centrum Internationale Kinderontvoering

Weerleggen van dreiging

Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Verenigde Arabische 

Emiraten
1 0 1 5

Nederland Iran 0 1 2 2,4
Totaal 2 1 1 3

Kinder ontvoeringen Binnenlands

Nederland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Nederland 0 1 3 8,10,12
Nederland Nederland 0 1 1 6
Nederland Nederland 1 0 4 3,5,7,10
Nederland Nederland 1 0 2 1,4
Nederland Nederland 0 1 1 4
Nederland Nederland 0 1 1 0
Nederland Nederland 0 1 1 1
Nederland Nederland 1 0 1 2
Nederland Nederland 1 0 1 5
Nederland Nederland 0 0 1 15
Totaal 10 4 5 16

Kinder ontvoeringen binnen het Koninkrijk

Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Bonaire 1 0 1
Nederland Bonaire 0 1 2 13,16
Nederland Bonaire 0 1 2 13,16
Totaal 3 1 2 5

Verzoek internationale omgang Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd
Nederland Curaçao 1 0 2 11,13
Nederland Verenigde Arabische Emiraten 1 0 1 13
Jordanië Nederland 1 0 3 3,10,13
Sint Maarten Nederland 0 1 1 15
Subtotaal 4 3 1 7 6,8,12

Totaal 52 32 18 71
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116000

Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Egypte 1 0 2 2,3
Nederland Italië 1 1 1 16
Nederland Italië 1 1 1 17
Nederland Nederland 1 1 1 17
Nederland Nederland 1 1 1 3
Polen Polen 1 1 1 0
Afganistan Turkije 1 0 2 10,14
totaal 7 7 5 9

Geoorloofde overbrenging kinderontvoering

Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland onbekend 1 0 1 2
Nederland Spanje 1 0 1 3
Nederland Italië 1 0 1 3
Nederland Duitsland 1 0 1 10
Nederland Verenigde Staten 1 0 1 3
Nederland Spanje 1 0 2 2,5
Nederland Peru 1 0 1 6
Nederland Polen 1 0 1 0
Nederland Kroatië 1 0 2 0,2
Nederland Mexico 1 0 1 2
Nederland Brazilië 1 0 2 11,12
Nederland Portugal 1 0 1 10
Nederland Spanje 1 0 1 10
Nederland Verenigde Staten 1 0 2 3,5
Polen Nederland 1 0 2 8,8
Subtotaal 15 15 0 20

Geoorloofde overbrenging kinderontvoering

Niet Verdragsland

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Egypte 1 0 2 5,6
Nederland Curaçao 1 0 1 4
Nederland Suriname 1 0 1 4
Nederland Suriname 1 0 2 8,11
Nederland Suriname 1 0 2 1,3
Nederland Vanuatu 1 0 2 7,10
Subtotaal 6 6 0 10

Totaal 21 21 0 30
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Algemeen advies

Van Naar Moeder Vader Kinderen Leeftijd 
Nederland Nederland 1 0 1 2
Nederland Curaçao 0 1 1 18
Nederland Verenigd Koninkrijk 1 0 1 4
Nederland Brazilië 0 1 1 0
Nederland Frankrijk 0 1 1 0
Nederland Nederland 1 0 1 14
Nederland België 1 0 1 19
Nederland Nederland 0 0 1 5 BJZ
Nederland Nederland 1 0 1 0
Nederland Tanzania 1 0 1 0
Nederland onbekend 1 0 2 9,11
Nederland Verenigde Arabische 

Emiraten
1 0 2 13,17

Nederland Nederland 1 0 2 2,4
Nederland Marokko 0 1 1 0
Nederland Griekenland 0 1 3 moeder 

overleden
Nederland onbekend 1 0 2
Nederland Marokko 0 1 3 0,3,5
Nederland Nederland 0 0 4 BJZ
Nederland Hongarije 0 1 2 7,8
Nederland Gambia 0 1 1 3
Nederland Egypte 1 1 3 17,19,22 achterhou-

ding
Nederland Duitsland 1 0 2 20
Nederland Marokko 1 0 1 12
Nederland Pakistan 0 1 2 0,2
Nederland Irak 0 1 2 14,26
Nederland Colombia 0 1 1 14
Nederland Frankrijk 0 1 1 1
Nederland Verenigde Staten 1 0 1 7
Nederland Marokko 0 1 1 15
Nederland Nederland 0 1 3 8,11,14
Nederland Nederland 1 0 2
Nederland Peru 1 0 1 -1
Algerije Nederland 0 1 1 0
Angola Nederland 0 1 1 3
Bulgarije Nederland 1 0 1 9
Curaçao Nederland 1 0 3 6,11,13
Dominicaanse Republiek Nederland 0 1 1 9
Duitsland Nederland 0 1 2 13,15
Frankrijk Marokko 0 1 1 1
Israël Nederland 1 0 1 15
Oekraïne Nederland 1 0 2 5
Portugal Nederland 1 0 2 17,18
Turkije Nederland 0 1 1 12
Verenigde Staten Nederland 1 0 1 12
Verenigde Staten Nederland 1 0 1 -1
Vietnam Nederland 0 1 1
Zweden Nederland 1 0 1 0
Totaal 47 24 22 72
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Colofon

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Het Centrum Internationale Kinderontvoering is opgericht in 2006 door Stichting De Ombudsman in samen-
werking met Defence for Children International Nederland, Stichting Lawine en Stichting Gestolen kinderen en 
met subsidie van het ministerie van Justitie. In 2009 is het Centrum IKO verzelfstandigd.
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