JAAROVERZICHT 2018

Aantal ontvoerde kinderen gedaald

Centrum Internationale
Kinderontvoering

Wie zijn wij?

Het aantal kinderen dat in 2018 betrokken was bij een
internationale kinderontvoering is gedaald: van 288 in 2017 naar
221 in 2018. Het Centrum wijt deze daling aan: Meer inzet op
preventie en een stijging van de preventieve mediations,
waarvoor het Centrum zich de komende jaren blijft inzetten. Het
doel zal zijn om de kennis en signalering door betrokkenen te
verbeteren. "Kinderontvoering blijft een diepingrijpende
gebeurtenis", aldus directeur Coskun Corüz. "Toch is deze daling
een positieve ontwikkeling. Inzetten op preventie loont."

Hoeveel kinderen?

Door wie?

• Werkzaam zijn juristen met
expertise over kinderontvoering

Uit welke provincie?

Waarheen?

U kunt vragen stellen over:
• Internationale kinderontvoering
Co
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• Dreigende kinderontvoering
• Internationale omgang

Leeftijd kinderen

• Internationale familiesituaties
• Toestemming verhuizing naar
Nederland of buitenland
• Toestemming vakantie

info@kinderontvoering.org

Veertien maanden lang bracht zijn kind in
Colombia door in voortdurende
onzekerheid. “In die tijd zag je hem
kantelen”, vertelt de vader van Michael.
“Eerst wilde hij per se terug naar
Nederland, maar geleidelijk aan werd hij
er dubbel in. Mijn zoon begon zich steeds
meer thuis te voelen in Colombia.
Eenmaal terug in Nederland moest hij
zich opnieuw aanpassen. Het gaat nu
gelukkig goed met hem, maar het blijft
voor hem een spagaat. Klaar is het nooit
meer, na zo’n ingrijpend proces van
scheiding van ouders, ontvoering en
teruggeleiding.”
Vader omschrijft de rol van het Centrum
IKO als een echt kenniscentrum en een
betrokken externe partij, die hem tijdens
zijn proces met raad en daad vanaf de
zijlijn terzijde stond. Vader heeft het
meest contact gehad met de oﬃciële
instanties en natuurlijk met zijn
Colombiaanse advocaten. De ontvangen
lijst van het Centrum IKO met daarop
Colombiaanse advocaten, die ervaring
hebben in deze zaken, vond vader heel
nuttig.

Onze inzet is altijd gericht op het
voorkomen van kindervoering. Wanneer
een kind toch wordt ontvoerd, dient het
kind zo snel mogelijk terug te keren.
Voorkomen is in dit geval altijd beter dan
genezen.
Het Centrum IKO vindt het cruciaal om
internationale kinderontvoeringen te
voorkomen. omdat een kinderontvoering
verstrekkende gevolgen heeft voor het
welzijn van zowel kinderen als ouders. Het
Centrum heeft van Minister Dekker voor
Rechtsbescherming de opdracht gekregen
om de komende drie jaar extra in te
zetten op preventie. Zo kunnen
professionals met behulp van training
tijdig een dreigende kinderontvoering
herkennen en erkennen.
Bij een dreigende situatie zijn preventieve
gesprekken op maat met het Centrum IKO
essentieel, zodat ouders en professionals
weten hoe zij kunnen handelen bij een
dreigende kinderontvoering.

Hoeveel
preventiegesprekken?

Dreiging waarheen?

(Ter bescherming van hun privacy zijn de namen van
betrokkenen in dit artikel geﬁngeerd – red.)

• Gespecialiseerde advocaten
(Nederlandse en buitenlandse)

088 800 9000

Zelfs na een gunstige aﬂoop van een
internationale kinderontvoering
blijft de situatie moeizaam voor een
kind. Klem zitten tussen vader en
moeder. Tussen twee vaderlanden
en twee culturen. Vader Coen Bakels
(47) heeft het aan den lijve
ondervonden aan het eind van de
lange weg die hij moest aﬂeggen om
zijn zoon Michael (11) bij hem terug
te krijgen in Nederland, nadat de
moeder Michael had
achtergehouden in Colombia.
Het huwelijk tussen de Nederlandse
vader Coen met de Colombiaanse
moeder Carmen liep stuk. Zij besloten
daarna dat hun zoon Michael voor een
halfjaar met zijn moeder in Colombia zou
verblijven. Alleen de moeder besloot na
de afgesproken periode, eind 2016, het
kind bij zich in Colombia te houden
zonder toestemming van vader. Hierna
begon voor vader Coen een lijdensweg
van 14 maanden, die uiteindelijk - na het
voeren van twee rechtszaken in Colombia
- leidde tot de terugkeer van zijn zoon
Michael in februari 2018 naar Nederland.

• Het Centrum IKO is een
onafhankelijke stichting

• Ons doel is om ouders en
professionals te informeren,
mee te denken en te voorzien
van professioneel advies

'Het blijft voor mijn kind Onze toekomstvisie:
een spagaat'
meer focus op preventie

Interview afgenomen door Wim van Campen, Vrijwilliger
bij het Centrum Internationale Kinderontvoering

www.kinderontvoering.org

Centrum Internationale
Kinderontvoering

Centrum IKO

Werkbezoeken in 2018 uitgelicht

Werkbezoek Minister Dekker

Werkbezoek Belgische Child Focus

Op donderdag 18 oktober 2018 heeft
Minister Dekker van Rechtsbescherming een werkbezoek
aan het Centrum Internationale
Kinderontvoering (Centrum IKO)
gebracht.

Een soortgelijke organisatie als het Centrum Internationale Kinderontvoering
bestaat in België onder de naam ‘Child Focus’, een Stichting voor Vermiste en
Seksueel Uitgebuite Kinderen. Net als het Centrum IKO is Child Focus 24 uur
per dag bereikbaar voor advies en informatie over internationale kinderontvoeringszaken. Daarnaast is in België Child Focus het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot vermiste kinderen. Gezien het gezamenlijke doel dat Child Focus en Centrum IKO hebben, namelijk het tegengaan
van internationale kinderontvoeringen, vinden wij het belangrijk om hierin
samen te werken, omdat de meeste internationale ontvoeringen naar onze
buurlanden zijn. Daarom heeft op dinsdag 13 februari 2018 Centrum IKO een
werkbezoek gebracht aan Child Focus in Antwerpen. Op dinsdag 20 maart
heeft Child Focus het Centrum IKO bezocht. De dagen werden als zeer
leerzaam ervaren en Centrum IKO kijkt uit naar de verdere samenwerking
met Child Focus.

Tijdens het bezoek van Minister
Dekker werd toelichting gegeven over
de werkzaamheden van het Centrum
IKO en van de Centrale autoriteit.
De Minister was geïnteresseerd in de
laatste ontwikkelingen op het gebied
van internationale kinderontvoering.

Advocatenbijeenkomsten 2018

Contacten Centrum IKO 2018
Het aantal contacten bij het Centrum IKO is in
2017 fors opgelopen door een sterke toename
van vakantievragen en reizen met kinderen
naar het buitenland. Het Centrum heeft
daarom in 2018 op de website een vernieuwd
vakantieschema ontwikkeld, waarop mensen
hun persoonlijke situatie kunnen invullen en
direct een bijbehorend advies op maat krijgen.

Met ons nieuwe vakantieschema is snel duidelijk
welke documenten nodig zijn bij een
grenscontrole en met resultaat. De informatie
over toestemming voor vakantie is afgelopen
jaar op de website maar liefst 170.000 keer
geraadpleegd en het aantal telefonische
contacten bij vakantievragen zijn daardoor
enigszins afgenomen.

Op 21 juni en 25 september 2019 hebben twee advocatenbijeenkomsten
plaatsgevonden, georganiseerd door het Centrum IKO in samenwerking met
DIAL (Dutch International Child Abduction Lawyers).
De eerste advocatenbijeenkomst stond in het teken van jurisprudentie op het
gebied van internationale kinderontvoering in het afgelopen jaar. Prof. mr. dr.
I. Sumner heeft hier een boeiende lezing over gegeven en tevens aandacht
besteed aan de status van de wijzigingen van de Brussel II bis verordening.
Voor de tweede bijeenkomst van 2018 is dhr. J.D. Morley, een gespecialiseerde
IKO advocaat uit de Verenigde Staten, overgevlogen naar Nederland. Hij heeft
een interessante lezing gegeven over internationale kinderontvoeringsprocedures in de Verenigde Staten, waarbij hij zowel de procedure op grond
van het Haags Kinderontvoeringsverdrag als ook een procedure op grond van
de Amerikaanse Uniform Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act
besprak. Het was een interactieve en leerzame bijeenkomst.

'Inzet preventieve
mediation succesvol'
Aantal verzoeken 2015-2018

Het Mediation Bureau
organiseert crossborder
mediations in internationale
familiegeschillen. Het afgelopen
jaar zijn in totaal 57 verzoeken
binnengekomen bij het
Mediation bureau. Het betreft
23 verzoeken in internationale
kinderontvoeringszaken en 34
verzoeken in andere
internationale zaken.
Met een slagingspercentage van
51% biedt het Mediation Bureau
de mogelijkheid aan ouders om
tot een oplossing te komen met
behulp van mediation van
ervaren crossborder mediators.

088 800 9009

info@mediationbureau.org

Daarnaast heeft het Mediation
Bureau in 2018 twee mediatorbijeenkomsten georganiseerd,
waarin de 20 crossborder
mediators samenkomen voor
trainingen en overleg.
Verder constateerde het
Mediation Bureau een opvallende
toename van verzoeken in andere
internationale zaken. In 2016
vormden deze verzoeken nog
44%, in 2017 steeg dat aandeel
naar 53% en in 2018 vormen deze
zaken 60% van alle verzoeken.
In deze internationale zaken
wordt mediation met name
ingezet om kinderontvoering in
een vroeg stadium te voorkomen
door ouders tot overeenstemming
te laten komen.

www.mediationbureau.org

Mediation verzoeken 2018

Resultaat bij internationale
kinderontvoering

Resultaat bij andere
internationale zaken

