Jaarverslag 2017
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Voorwoord
Beste lezer, beste belangstellende in het reilen en zeilen van het Centrum IKO,
Dit nieuwe Jaarverslag over 2017 biedt weer vele wetenswaardigheden over hetgeen in het jaar 2017
op het bordje is komen te liggen van het Centrum IKO. Het aantal kinderontvoeringen neemt nog
steeds toe, inclusief het aantal kinderen dat niet terugkeert na een vakantie in het buitenland. Iedere
ontvoerde of niet teruggekeerde minderjarige geeft veel werk aan advocaten, rechters, hulpverleners
en aan het Centrum IKO. Maar dat is nog niet het ergste, want veel erger is het leed dat aan deze
kinderen en de achtergebleven vaders of moeders en families wordt aangedaan. Het tegengaan van
dat verdriet voor het kind en voor de achtergebleven families is dan ook de grote drijfveer van een
ieder die zich met het probleem van kinderontvoering bezighoudt.
Het Centrum IKO is inmiddels ruim 11 jaar actief op het terrein van het helpen voorkomen en helpen
oplossen van internationale kinderontvoeringen en is inmiddels een onmisbare speler geworden op dit
terrein. Op preventief terrein kan met name worden gewezen op het voorlichtende werk van het
Centrum IKO. Zowel de website als de telefonische helpdesk laten nog steeds een groei van het
aantal gebruikers zien, waarmee duidelijk wordt dat het Centrum IKO in een behoefte voorziet.
Uiteraard kan het Centrum dit niet alleen. Wij zijn dan ook zeer blij met de grote steun van en
samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Centrale Autoriteit van dat ministerie.
De jaarlijks terugkerende studiedag in december, die door het ministerie van Justitie en Veiligheid en
het Centrum IKO wordt gehouden, voorziet eveneens in een grote behoefte. Helaas viel die dag in het
afgelopen jaar 2017 door zware sneeuwval deels in duigen, want van de ruim 170 ingeschrevenen
lukte het slechts ca. 80 deelnemers om met auto en openbaar vervoer naar de Haagse Schouwburg
af te reizen. Om te bevorderen dat alle deelnemers ’s avonds weer op een redelijke tijd thuis konden
zijn, werd het programma iets ingekort. Echter, ondanks deze tegenvallers was het wel weer een
geslaagde en nuttige bijeenkomst. Onder het uitstekende voorzitterschap van Prof. Dr. Ian Sumner.
Naast de vruchtbare samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid is het Centrum IKO
ook zeer blij met de samenwerking met de Haagse rechtbank en het Haagse gerechtshof en met de
Haagse Conferentie voor internationaal Privaatecht, alsmede met de tientallen gespecialiseerde
advocaten en mediators op het terrein van het kinderontvoeringsrecht. Mede dankzij de inzet van
velen lukt het om de strijd tegen internationale kinderontvoering te blijven voeren. Daarbij mag
uiteraard ook de samenwerking met buitenlandse partners niet onvermeld blijven.
Het Centrum IKO en zijn medewerkers zetten zich dagelijks in om ouders en kinderen te helpen als zij
slachtoffer zijn of dreigen te worden van (internationale) kinderontvoering. Dat is vaak moeilijk en
emotioneel werk, waarbij korte termijn succes niet altijd gegarandeerd is. De Raad van Toezicht is dan
ook veel dank verschuldigd aan de directeur, mr. C. Çörüz, en de IKO-medewerkers voor hun grote
inzet voor de kinderen, hun ouders of andere familieleden die zich melden bij het Centrum IKO of die
naar het Centrum verwezen worden. Wij zijn zeer trots op en tevreden met hetgeen door onze
directeur en de medewerkers in de afgelopen jaren aan bekendheid, goodwill en kwaliteit in hun
hulpverlening en mediation tot stand is gebracht. Tevens dankt de Raad van Toezicht ook u en al
diegenen die direct of indirect medewerking en steun heeft resp. hebben geleverd aan het werk van
het Centrum IKO.
Rest mij u, mede namens de andere leden van de Raad van Toezicht, de directeur en de andere
medewerkers van het Centrum IKO, veel plezier toe te wensen met het lezen van dit Jaarverslag over
2017.
Prof.mr. Paul Vlaardingerbroek,
voorzitter Raad van Toezicht van het Centrum IKO
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Inleiding
Uitgepakt en ingericht
Het jaar 2017 begon voor het Centrum IKO met dozen uitpakken, werkplekken inrichten en
ondertussen de cliënten te woord staan. Op 20 december 2016 verhuisden wij namelijk naar een
nieuwe locatie. De zoektocht was in 2016 gelukkig afgerond, want per 1 januari 2017 moesten we
eruit. Ondanks een goede voorbereiding, loop je altijd tegen problemen aan. De telefooncentrale, ICT
problemen maar ook vier sleutels van kasten die kwijt waren. De kasten waren leeg en op slot, met als
gevolg alle administratie los door het kantoor. Dat gaf de eerste weken veel onrust, want alles moest
ondersteboven worden gekeerd om de sleutels te vinden. Gelukkig kwam het uiteindelijk allemaal in
orde en we hebben het naar ons zin hier.
De parallel met onze cliënten is makkelijk te trekken. Hun hele leven staat ondersteboven op het
moment dat hun kind wordt ontvoerd. Zij raken verstrikt in organisaties, juridische procedures,
emotionele problemen en boven alles missen ze hun kind in hun dagelijks leven. Voor hen is het
moeilijker om de sleutel tot een oplossing te vinden. Een internationale kinderontvoering kan lang
duren. In januari 2017 gaf het CBS het bericht uit dat 1 op de 6 relaties gemengd was. In totaal telt
Nederland 4,2 miljoen paren waarvan ruim 16 procent gemengd. Vijftien jaar geleden was dat nog 13
procent. Uiteraard heeft dit alles te maken met globalisering, maar denk ook aan de
vluchtelingenstroom.
Het Centrum IKO ziet gemengde huwelijken en vluchtelingen niet als een risico, iedereen brengt wat
moois met zich mee. Echter, het kan wel uitdagingen teweeg brengen zowel juridisch als emotioneel.
Hoe kun je het beste ‘mediaten’ bij ouders met een oorlogstrauma? Is er sprake van een
internationale kinderontvoering als een vader vanuit Syrië naar Nederland vlucht en moeder toch
liever met de kinderen bij haar zus in Zweden gaat wonen? Hoe ga je om met een verzoek tot
teruggeleiding als niet duidelijk is of de kinderen überhaupt een verblijfsvergunning in Nederland
krijgen? U kunt zich wel voorstellen wat een impact dit op een kind heeft.
In dit jaarverslag wordt u toegelicht wat het Centrum IKO in 2017 heeft gedaan om ouders en kinderen
de sleutel tot een mogelijke oplossing te bieden.

Stijging contacten
Kwaliteit staat bij ieder contact voorop, maar de kwantiteit van het aantal contacten springt wel in het
oog dit jaar. In 2017 heeft het Centrum 17.123 contacten met ouders en professionals gehad. (Dat
waren in 2016 9.632 contacten). De ruimte en tijd voor ieder gesprek is belangrijk. Het leven van
ouders staat op zijn kop en zij hebben tijd nodig om het advies te kunnen begrijpen en ermee aan de
slag te gaan. Het geven van advies is de kerntaak van het Centrum IKO en daar staan we voor. In een
telefonisch gesprek geeft de medewerker informatie en geeft de nuances van de situatie aan.
Vanwege de emotionele situatie waarin ouders zich bevinden, is het prettig om in sommige gevallen
het advies per e-mail toe te lichten. Het is voor de ouders prettig het advies per email te ontvangen en
rustig na te lezen.
Stijging gemelde kinderontvoeringen en dreigingen in 2017
Ouders nemen met verschillende vragen contact op met het Centrum IKO. Ze willen tips om een
ontvoering te voorkomen, advies over een juridische procedure of contact met hun kind in het
buitenland. Ieder jaar nemen veel nieuwe cliënten contact op, maar de juristen hebben ook contacten
in bestaande zaken meegenomen uit voorgaande jaren. In 2017 zijn 288 kinderen ontvoerd, dit betrof
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van en naar Nederland en buiten Nederland om. Deze kinderen zijn door 181 ouders en familieleden
meegenomen. Dit betrof het aantal ontvoeringen van en naar Nederland en waarbij een Nederlands
belang betrokken was. Belangrijk is dat daarnaast in 2017 448 kinderen betrokken waren bij een
dreigende kinderontvoering, waarover 313 ouders contact hebben opgenomen. In 2017 was het in
69,9% van de ontvoeringen de moeder die de kinderen had meegenomen, in 30% was de vader de
ontvoerende ouder. Alle ouders, landen en kinderen worden geregistreerd, met waarborgen van
privacyregelgeving. Verderop in dit jaarverslag en in bijlage 3 vindt u uitgebreide gegevens en veel
meer informatie.
Druk op de medewerkers
Steeds meer ouders en professionals weten het Centrum te vinden. Dat is een goede ontwikkeling,
maar de keerzijde is dat het zijn weerslag heeft op de werkdruk. De grenzen van de medewerkers zijn
wel bijna bereikt, maar ook praktisch gezien lopen we tegen onze digitale grenzen aan. De digitale
opslagcapaciteit is ook bijna bereikt. Daarnaast leidt het aantal contacten en cliënten ertoe dat het
voor de medewerkers lastig is vakantiedagen op te nemen. Een aantal medewerkers hebben veel
vakantiedagen overgehouden in 2017 waar dat niet wenselijk is. Vanwege hun rust en balans in werkprivé verhouding is het belangrijk dat de vakantiedagen zoveel mogelijk in het jaar kunnen worden
ingevuld. Het aantal contacten is gestegen naar meer dan 17.000, t.o.v. 2016 een stijging van maar
liefst 77 %. Een verdere stijging met hetzelfde aantal medewerkers is niet verantwoord en begint nu
zeer nijpend te worden. Het Centrum is nu in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid
hierover. In 2017 hebben we een verdiepingsslag gemaakt met efficiënter werken, waar nog enige
tijdwinst te behalen was. Sommige presentaties zijn via Skype gegeven en zoveel mogelijk bezoeken
van bijvoorbeeld professionals waarmee wordt samengewerkt, worden op kantoor gehouden om de
reistijd te beperken.
IKO-lezing
In december 2017 heeft het Centrum IKO samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid de derde
IKO lezing georganiseerd, dit maal duurde de lezing de hele dag in tegenstelling tot voorgaande jaren
was het interessante mix van plenaire lezingen afgewisseld met interactieve workshops. De lezing
vond plaats in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Ondanks het slechte weer, er was een
weeralarm code rood afgegeven, kunnen wij terugkijken op een geslaagde dag met een goede
opkomst.
Mediation Bureau
Het afgelopen jaar heeft een forse toename plaatsgevonden op het gebied van crossborder mediation
verzoeken. Niet alleen is een toename te constateren op het gebied van de internationale
kinderontvoeringszaken, maar ook inzake de overige internationale familieconflicten. Naast de
rechtbank Den Haag weten andere rechtbanken en professionals ons ook steeds beter te vinden. In
2016 stond het totaal aantal verzoeken nog op 34 verzoeken. Het afgelopen jaar is dit totaal aantal
gestegen naar 55 verzoeken. Opvallend hierbij is dat tevens een groot deel van deze verzoeken
daadwerkelijk tot een crossborder mediation heeft geleid. In 2016 leidde 47% van het totaal aantal
verzoeken tot een crossborder mediation. In 2017 is dit percentage opgelopen tot 76%. Naast de
mediations coördineren is het Mediation Bureau eind 2017 betrokken bij de pilot Bijzonder Curator van
de rechtbank Den Haag.
Deskundigheidsbevordering
In 2017 gaven we de deskundigheidsbevordering op verschillende manieren vorm. Sommige
trainingen zijn op kantoor gegeven zodat alle medewerkers mee konden doen, andere zijn individueel
gevolgd in verband met de specifieke interesse of specialisatie van een medewerker. Het Centrum
IKO heeft zelf de nodige presentaties en trainingen gegeven om bij te dragen aan de kennisvergroting,
zodat ouders en kinderen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden door diverse professionals.
Daarnaast zijn diverse werkbezoeken op kantoor geweest. Doel hiervan is kennis te delen en te
vergroten. Deze werkbezoeken leiden tot nauwere samenwerking met diverse partners. Essentieel is
dat de medewerkers op kantoor, maar ook de regionale vrijwilligers hun kennis en kunde op een hoog
peil blijven houden.
Onderzoeken
Het Centrum IKO begeleidt vanuit een maatschappelijk oogpunt studenten bij hun scripties of
onderzoeken. Het Centrum signaleert regelmatig knelpunten in de uitvoering van haar taken. Het is
mogelijk dat een student dit onder begeleiding van het Centrum onderzoekt. De begeleiding van een
scriptie wordt alleen aangenomen als er tijd voor is en het onderwerp echt toegevoegde waarde heeft
voor de cliënten van het Centrum IKO. Vanwege de beperkte financiën van het Centrum is dit een win-
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win situatie. De student doet een onderzoek begeleid door de experts uit het veld en het Centrum
krijgt een onderzoek over een knelpunt wat we willen oplossen. Sommige stagiaires voeren hun
onderzoek op het Centrum uit, anderen worden van afstand begeleid.
Communicatie
Opgericht als kennis- en expertisecentrum is het onze taak om ouders en professionals te informeren,
te adviseren en te begeleiden. Het Centrum IKO heeft dit jaar voor het eerst een lotgenotenavond
georganiseerd. Het was een bijzondere en emotionele avond. Na afloop bleek het zeer leerzaam en
waardevol te zijn, zowel voor de ouders als voor het Centrum. Het Centrum is opgericht om ouders en
professionals te ondersteunen en persoonlijke feedback van ouders is daarom erg waardevol voor
ons. Verderop in het jaarverslag vindt u de toelichting en in bijlage 4 vindt u een overzicht van de
media-uitingen in 2017.
Internationaal
Het ontvoerde kind is bij uitstek gebaat bij het zoeken naar “best practices” in het complexe onderwerp
van internationale kinderontvoering en Europese samenwerking is hierbij cruciaal. Enerzijds zijn wij
trots op het Nederlandse model wat we willen uitdiepen en uitrollen en anderzijds goede ervaringen uit
het buitenland mee naar Nederland nemen. In dat kader hebben we aan het begin van het jaar de
succesvolle LEPCA II conferentie in Berlijn op 26 en 27 januari mede-georganiseerd. In het historische
Harnack Haus in Berlijn gaven verschillende interessante sprekers een plenaire lezing. Vragen en
discussies werden geleid door de moderator en brachten nieuwe inzichten met zich mee. Daarnaast
hebben alle deelnemers verschillende workshops gevolgd. De workshops waren gevuld met een
variëteit aan Europese, betrokken professionals wat veel discussies met zich meebracht. Een aantal
maanden na de conferentie is begonnen met de impact-assessment. Het LEPCA team heeft meer dan
40 advocaten gebeld. Het was boeiend om te horen dat advocaten elkaar steeds beter te vinden,
maar ook de kennis uit de workshops toepasten in hun dagelijkse praktijk. Dat was het doel van het
project en het is mooi om terug te horen dat dit bereikt wordt/werd
Het Europese onderzoek naar de gevolgen van een internationale kinderontvoering voor het welzijn
van internationaal ontvoerde kinderen, genaamd eWELL is juist aan het einde van jaar 2017 afgerond.
eWELL staat voor ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international
child abduction’ De resultaten van het onderzoek zijn tijdens een tweedaagse conferentie
gepresenteerd in Antwerpen. Aanbevelingen uit het onderzoek waar wij in 2018 mee verder gaan zijn
o.a. kinderen moeten voldoende ondersteuning krijgen bij voorbereiding op het horen, professionals
moeten een minnelijke oplossing tussen ouders aanmoedigen en professionele hulp moet
beschikbaar zijn voor kinderen tijdens en direct na terugkeer.
Verantwoording
Het ontvangen, besteden en verantwoorden van subsidie gebeurt zorgvuldig bij het Centrum IKO. We
durven wel te zeggen dat we extreem zuinig zijn. Bij de verhuizing hebben wij onze tapijttegels
eigenhandig losgemaakt en neergelegd in onze nieuwe ruimte. Onze keuken hebben we eveneens
“meegenomen”. De verwarming gaat alleen aan in ruimtes waar we zitten, de boodschappen en
kantoorspullen worden bij de supermarkt zelf gehaald en alle dozen bij de verhuizing hebben we zelf
in- en uitgepakt. Alle medewerkers hebben op de twee dagen van de verhuizing uit volle kracht
meegeholpen om alles zo snel mogelijk weer operabel te hebben, twee medewerkers werkten thuis
om de telefoontjes aan te nemen die gedurende de verhuisdagen binnen kwamen. Wij zijn er trots op
om te zeggen dat we continu telefonisch bereikbaar zijn geweest. Hoe we het subsidiegeld hebben
besteed en wat we ermee hebben bereikt, daarover leggen we in dit verslag en de bijbehorende
jaarrekening verantwoording af. Allereerst aan onze primaire subsidiegever het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, maar ten tweede ook aan alle ouders, professionals en kinderen die zijn
betrokken bij deze materie. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel besteden we
aandacht aan de verschillende activiteiten die zijn ontplooid in 2017 en samenvattingen daarvan. In
het tweede deel (de bijlagen) staan de cijfers centraal.
Een bewogen jaar
Een jaarverslag is een terugblik. Het is mooi om terug te kijken en te zien dat we samen met onze
ketenpartners een gezamenlijk doel voor ogen hebben gehouden. We houden elkaar waakzaam of
het belang van het kind continu voorop staat in de uitvoering van onze taken. Je moet je telkens
blijven afvragen: wat voor impact heeft deze beleidswijziging of dit advies op de kinderen waar het om
gaat. Dat werd eens te meer duidelijk op de lotgenotenavond die het Centrum IKO dit najaar voor het
eerst organiseerde, hier refereerde de inleiding al aan. Als professionals hadden wij een educatief
programma samengesteld. De behoefte van de ouders bleek echter anders, zij wilden vooral elkaar
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spreken. Ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en helpen. Wat op deze avond eens te meer
duidelijk werd, is dat de impact van een internationale kinderontvoering op ouders en kinderen nog
jaren merkbaar is. Als het kind terug is, zijn de problemen in deze gezinnen helaas niet voorbij.
Professionals denken vaak dat na terugkeer alles weer beter gaat, maar voor de gezinnen is dat
absoluut niet zo. Dit bleek ook tijdens de speech van twee ontvoerde broers tijdens onze derde IKOlezing, een paar weken na de lotgenotenavond. De impact van een kinderontvoering is op ieder kind
verschillend, een oudste kind ervaart het heel anders dan de jongste van een gezin. Maatwerk, per
gezin, per ouder maar vooral per kind staat daarom voorop bij het Centrum IKO. Het afgelopen jaar
heeft ons veel nieuwe inzichten gebracht en in dit jaarverslag delen we die, naast de gebruikelijke
cijfers en activiteiten, graag met u.
Mede namens alle medewerkers,
mr. Coşkun Çörüz,
directeur Centrum Internationale Kinderontvoering
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Contacten samenvatting
Het Centrum IKO heeft zowel telefonisch als via de e-mail contact met ouders en professionals. In
totaal betrof het 17.123 contacten, verdeeld in telefonische en emailcontacten. Dit is een stijging van
77,8% ten opzichte van 2016 en zelfs een stijging van 185,2% ten opzichte van 2015.
Uit onderstaande tabel blijkt dat in het jaar 2017 in totaal 12.321 telefonische contacten zijn geweest.
Hieronder vallen zowel inkomende als uitgaande gesprekken. Hiermee is het aantal telefonische
contacten in 2017 in vergelijking met 2016 met 82,2% gestegen. Het percentage ouders dat belt,
bedraagt 82,3%, namelijk 28,6% vaders en 53,7% moeders. Daarnaast zijn ook contacten met
professionals en familieleden en vrienden die in een persoonlijke betrekking staan tot het kind. Deze
categorie beslaat de overgebleven 17,7%. Een telefonisch gesprek kan er voor zorgen dat veel
informatie over de situatie wordt ingewonnen. Om goed te kunnen adviseren is het belangrijk om bij
ouders goed door te vragen, zodat een passend advies kan worden gegeven.

Aantal gesprekken
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Uit de tabel die hieronder staat weergegeven, is af te leiden dat in het jaar 2017 totaal 4.802 emailcontacten zijn geweest, waar dat in 2016 nog 2.869 e-mails waren. Bij het contact dat via de email verloopt, blijkt dat ook hier het meeste contact plaatsvindt met één van de ouders (83,5%). Van
het contact via de e-mail is 39,6% met vaders en 43,9% met moeders. Ouders vinden het prettig om
ons advies ook op schrift te krijgen, zodat ze het thuis nog eens rustig kunnen nalezen.

Aantal e-mails

E-mails per maand 2017
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Meer informatie over de telefoon- en e-mailcijfers vindt u in bijlage 2.
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Cliënten samenvatting
De cliënten van het Centrum IKO zijn onze kerntaak. Wij doen er alles aan om ouders en hun kinderen
te helpen om een oplossing te vinden en samen de toekomst in te gaan. Iedere ouder heeft een eigen
medewerker die het contact onderhoudt met de ouder, het dossier beheert en meedenkt over de
mogelijkheden. Ouders waarderen dit vaste aanspreekpunt. Bij het Centrum IKO zijn ze een naam,
geen nummer.
Hieronder twee tabellen met een weergave van de meest voorkomende landen uit 2017 waar een
kinderontvoering vanuit Nederland heeft plaatsgevonden. De meeste ontvoeringen waren, net als in
2016, uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.
Landen

Top 3 Ontvoeringszaken van Nederland naar
Verdragsland
16
14
12
10
8

Ontvoeringszaken van
Nederland naar verdragsland

6
4
2
0
Duitsland, Polen

België

Marokko, Turkije,
Verenigd Koninkrijk

Er zijn 19 kinderen naar Duitsland ontvoerd, 19 kinderen naar Polen, 16 kinderen naar België, 12
kinderen naar Marokko, 13 naar Turkije en 14 naar het Verenigd Koninkrijk.

Top 3 Ontvoeringszaken van Nederland naar
Niet-Verdragsland
5
4
3
Ontvoeringszaken van
Nederland naar nietverdragsland

2
1
0
Curaçao

Ethiopië

Suriname

Er zijn 5 kinderen ontvoerd naar Curaçao, 4 kinderen naar Ethiopië en 3 kinderen naar Suriname.
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Top 5 Ontvoeringszaken van Verdragsland
naar Nederland
12
10
8
6

Ontvoeringszaken van
verdragsland naar Nederland

4
2
0
België

Verenigd
Koninkrijk

Duitsland

Verenigde
Staten

Portugal

Er zijn 20 kinderen vanuit België ontvoerd, tien kinderen vanuit het Verenigd Koninkrijk,
zeven kinderen vanuit Duitsland, vier kinderen vanuit de Verenigde Staten en drie kinderen vanuit
Portugal.
Ontvoeringszaken van niet-verdragsland naar Nederland
Er zijn 3 kinderen vanuit Suriname ontvoerd, twee kinderen vanuit de Filipijnen, Kenia en Maleisië en
1 kind vanuit Irak en Iran.
Zowel vaders als moeders nemen contact op met het Centrum IKO voor advies, begeleiding en
informatie. De voornaamste taak van het Centrum IKO ligt op het gebied van dreigende en
uitgevoerde internationale kinderontvoeringen.
Preventie
Voordat een internationale kinderontvoering plaats vindt, is vaak een periode van spanning en
dreiging in het gezin. Ouders zijn het niet met elkaar eens en komen er samen niet uit. In deze periode
kan de kinderontvoering wellicht nog voorkomen worden. Veel ouders nemen in deze fase contact op
met het Centrum IKO. In 2017 is over dreigende kinderontvoeringen 313 keer contact opgenomen
door een ouder die bang is dat het kind door de andere ouder wordt meegenomen naar het
buitenland. Van deze 313 zaken waren 158 moeders bang dat hun kind door de vader zou worden
meegenomen en 155 vaders waren bang dat de moeder het kind mee zou nemen. In totaal waren
hierbij 448 kinderen betrokken. De meeste ouders zijn bang voor een ontvoering naar Marokko (18
dreigingen waarbij 24 kinderen betrokken zijn), Turkije (38 dreigingen waarbij 53 kinderen betrokken
zijn) en Verenigde Staten (14 dreigingen waarbij 19 kinderen betrokken zijn). Opvallend is dat er 15
dreigingen meer dan in 2016 naar Turkije zijn gemeld.
Uitgevoerde ontvoeringen
Hieronder een overzicht van het totaal aantal uitgevoerde, of bij het Centrum IKO aangemelde,
internationale kinderontvoeringen in 2017.
Totaal ontvoeringen
In totaal waren er 181 ontvoeringen
Hiervan waren er 126 ontvoeringen door de moeder
Hiervan waren er 50 ontvoeringen door de vader
Hiervan waren er 5 ontvoeringen door familie
In totaal waren hierbij 288 kinderen betrokken
Ontvoeringen naar Verdragslanden
In totaal waren er 158 ontvoeringen
* 113 ontvoeringen door de moeder
* 41 ontvoeringen door de vader
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* 4 ontvoeringen door een familielid
* 255 kinderen betrokken
NB: Inclusief de ontvoeringen vanuit een Niet-verdragsland naar Nederland, omdat deze ontvoeringen
worden behandeld volgens het Verdrag en de ontvoeringen buiten Nederland om naar een
Verdragsland.
Ontvoering naar Niet-Verdragslanden
In totaal waren er 23 ontvoeringen
*13 moeders
*9 vaders
*1 ontvoering door een familielid
*33 kinderen betrokken
Leeftijden
Het jongste ontvoerde kind was 6 maanden, de oudste 17 jaar. De meeste kinderen werden ontvoerd
in de leeftijd van 2-3 jaar.
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Uiteraard heeft het Centrum IKO nog veel meer ouders geholpen met andere internationale vragen
gerelateerd aan internationale kinderontvoering. Een toelichting op alle ouders met daarbij
gespecificeerd de ouders, kinderen en landen vindt u in bijlage 3.
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Toelichting projecten en samenwerking
IKO-lezing
In december 2017 heeft het Centrum IKO samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid de derde
IKO lezing georganiseerd, deze keer duurde de lezing een hele dag en vond plaats in de Koninklijke
Schouwburg te Den Haag. Ondanks het slechte weer, er was een weeralarm code rood afgegeven,
kunnen wij terugkijken op een geslaagde dag met een goede opkomst.
Een belangrijk doel van deze lezing is het delen van expertise en het verspreiden van kennis onder
professionals en geïnteresseerden die te maken krijgen met internationale kinderontvoering.
Dit jaar hebben wij extra ingezet op het bereiken van professionals die in een vroeg stadium te maken
kunnen krijgen met een kinderontvoering. Wanneer zij weten wat een kinderontvoering is en signalen
van een dreigende kinderontvoering kunnen herkennen, kan het probleem in de kiem gesmoord
worden. Vanzelfsprekend waren er ook veel deelnemers op de IKO lezing die regelmatig in hun werk
met kinderontvoering te maken hebben.
Om alle deelnemers zoveel mogelijk te bedienen en aan te sluiten op ieders behoefte, bestond de dag
dit jaar zowel uit een plenair gedeelte alsook uit diverse workshops. De dag is bij uitstek geschikt om
samen na te denken over wat professionals kunnen verbeteren op het terrein van internationale
kinderontvoering. Plenair is gesproken over de terreinen waar nog winst valt te behalen. Zo heeft
mevrouw R. de Lange (president rechtbank Rotterdam en jarenlang liaisonrechter geweest) ons
meegenomen in een verkenning van waar we vandaan komen, waar we nu staan en heeft een beeld
geschetst van de mogelijkheden die voor ons liggen. Mevrouw Putters presenteerde de resultaten van
het eWELL onderzoek. Mevrouw Demarré (MCE/Childfocus) vulde deze bevindingen aan met een
betoog over de wijze waarop kinderen gehoord moeten worden. Mevrouw Van Wesemael
(crossborder mediator) heeft haar visie gegeven op het welzijn van het kind en de moeilijke
beslissingen die een ouder moet nemen wanneer zij in een kinderontvoeringsprocedure zijn betrokken
alsook de problematiek rond de teruggeleiding.
Als waardevol werd ook de bijdragen van twee jongvolwassen broers ervaren. De broers zijn op jonge
leeftijd vanuit Zweden, via Egypte naar Nederland ontvoerd. Zij hebben hun ervaringen met de
hulpverlening en de begeleiding daarna met ons gedeeld. Mevrouw Olland (senior rechter BLIK)
maakte ons deelgenoot van de pilot Bijzonder Curator in kinderontvoeringszaken. De pilot lijkt
tegemoet te komen aan een aantal suggesties zoals door de sprekers hierboven benoemd. Plenair is
gesproken vanuit het platform Scheiden zonder schade waar een duidelijke overlap is met
internationale kinderontvoeringszaken. Verder spraken de heer Herstel (DG ministerie Justitie en
Veiligheid) en de heer C. Çörüz (directeur Centrum IKO) over diverse belangen, waaronder de
samenwerking met alle betrokkenen.
Verder zijn de volgende workshops gegeven:
1)
Een (dreigende) IKO? Wat nu? (Centrum IKO, Ca en Buitenlandse Zaken)
2)
De pilot Bijzonder Curator in IKO zaken (Mevr. Olland en mw. Hendriks)
3)
Workshop Internationale Kinderbescherming (Dhr. A. van Leur)
4)
Helpt mediation in (dreigende) kinderontvoeringszaken? (Mevr. A. van Teijlingen)
5)
Gezag is een cruciale factor (Dhr. Sumner)
6)
De rol van een advocaat in IKO zaken (Mevr. W. van der Stroom-Willemsen)
Kortom, een geslaagde dag waarop veel aspecten rond het onderwerp internationale kinderontvoering
aan bod zijn gekomen en waar we met trots op terug kijken.

De heer Herstel (DG), de heer Çörüz en de heer Bervoets luisteren naar de speech van mw. R. de LangeTegelaar
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Bijeenkomst voor ouders
Op 30 november 2017 heeft het Centrum IKO een lotgenotenbijeenkomst georganiseerd. Op de
uitnodiging kreeg het Centrum vele enthousiaste reacties terug, ook als mensen niet konden komen.
De achtergrond voor deze bijeenkomst is de vaak geuite wens van ouders om met anderen ervaringen
uit te kunnen wisselen. 19 ouders hebben zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Ook op deze
avond, net als tijdens het verhaal op de IKO-lezing van de twee broers Hanna, bleek hoe lang de
effecten van een internationale kinderontvoering nawerken en hoe diep de wonden zijn en hoe groot
de behoefte is aan steun van iemand die weet wat je hebt doorgemaakt. Het werd een emotionele
avond, die op verzoek van de ouders vervolgd zal worden.
Nieuwe voorwaarden nationale advocatenlijst Centrum IKO en bijeenkomsten nationale
advocaten
Het Centrum IKO heeft een lijst met contactgegevens van Nederlandse advocaten die gespecialiseerd
zijn in internationale kinderontvoeringen en het internationale familierecht. Deze lijst staat tevens op
de website van het Centrum IKO. Per 1 januari 2018 gelden nieuwe vereisten voor toetreding tot deze
lijst en voor voortgezette inschrijving op de lijst. Deze nieuwe voorwaarden zijn opgesteld in overleg
met de ketenpartners.
In 2017 hebben D.I.A.L (Dutch International child Abduction Lawyers) en het Centrum IKO wederom
gezamenlijk twee advocatenbijeenkomsten voor advocaten gespecialiseerd in internationale
kinderontvoeringszaken georganiseerd. Kinderontvoeringszaken en internationale familiezaken
betreffen een specialistisch onderdeel van het recht en om die reden is het van belang dat de
advocaat verstand van zaken heeft. Wij bieden de advocatenbijeenkomsten aan zodat de kennis van
de advocaten goed op peil blijft.
De eerste advocatenbijeenkomst heeft plaatsgevonden in juni 2017. Tijdens deze bijeenkomst heeft
de heer Sumner, expert op het gebied van internationale familierechtspraak en regelgeving,
gesproken over de huidige stand van zaken in de thans geldende nationale jurisprudentie. Tevens is
aandacht besteed aan de Brussel II – bis certificaten, de status van de wijziging van de Brussel II – bis
verordening en het optionele protocol bij het IVRK nr. 66/138.
In september 2017 heeft de tweede advocatenbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst
is gesproken door de heer Druiventak van de Koninklijke Marechaussee over de grenscontrole door
de Koninklijke Marechaussee, waarbij specifiek is ingegaan op de onderwerpen minderjarigen en
internationale kinderontvoering. Daarnaast is een presentatie gegeven door de heer Pruimers van het
Ministerie van Buitenlandse zaken en mevrouw Harth van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over
de paspoortwetgeving, onder andere de verlening van paspoorten aan minderjarigen. Ten slotte is
met een van de bijzonder curatoren in IKO zaken, mevrouw Sandig, de pilot Bijzondere Curator in IKO
zaken geëvalueerd.

Advocatenbijeenkomst september 2018
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Toelichting deskundigheidsbevordering
Medewerkers en regiomedewerkers
Alle medewerkers van het Centrum IKO, zowel op kantoor als regiomedewerkers, moeten hun kennis
op peil houden en nieuwe kennis verwerven. Het Centrum IKO staat voor expertise en deskundigheid.
In 2017 gaven we de deskundigheidsbevordering op verschillende manieren vorm. Sommige
trainingen zijn op kantoor gegeven zodat alle medewerkers mee konden doen, andere zijn individueel
gevolgd in verband met de specifieke interesse of specialisatie van een medewerker. Uiteraard zijn
een aantal medewerkers op de LEPCA conferentie in januari in Berlijn geweest, maar hier werd hard
gewerkt uiteraard, aangezien het Centrum IKO de medeorganisator was. Begin november is een
gezamenlijke training Communicatie vaardigheden georganiseerd voor de medewerkers en de
regiomedewerkers. De regiomedewerkers spreken ouders vaak in panieksituaties, ‘s avonds en in het
weekend en de medewerkers voornamelijk overdag. De training samen volgen, gaf daarom nuttige
kennis en vaardigheden die zowel overdag als ‘s avonds gebruikt kunnen worden. De medewerkers
hebben verschillende lezingen bijgewoond, o.a. van het Gerechtshof Den Haag, de Universiteit van
Amsterdam en van Missing Children Europe. Deze lezingen waren allemaal kosteloos. Bijeenkomsten,
trainingen en presentaties dragen bij aan de expertise van het Centrum IKO. De medewerkers zijn
daarnaast aanwezig geweest bij FJR-lezingen en de eWELL conferentie in Antwerpen. Informatie
uitwisseling, nieuwe kennis en nieuwe contacten werden opgedaan bij deze conferentie. Het Centrum
IKO heeft zelf de nodige presentaties en trainingen gegeven om bij te dragen aan de kennisvergroting,
zodat ouders en kinderen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden door diverse professionals.
Daarnaast zijn er diverse werkbezoeken geweest op kantoor. Doel hiervan is kennis te delen en te
vergroten. Deze werkbezoeken leiden tot nauwere samenwerking met diverse partners.

Donderdag 13 juli kwam Senator Sini van de Eerste Kamer (PVDA) op bezoek om een uitleg te
krijgen over internationale kinderontvoering en mediation.
Onderzoek en stagiaires
In 2017 liepen afwisselend drie stagiaires bij het Centrum IKO stage. Een stagiaire is elf maanden
gebleven en op 1 december jl. zijn twee nieuwe stagiaires begonnen bij het Centrum IKO. Het
Centrum IKO begeleidt vanuit een maatschappelijk oogpunt studenten bij hun scripties of
onderzoeken. Het Centrum signaleert regelmatig knelpunten in de uitvoering van haar taken. Het is
mogelijk dat een student dit onder begeleiding van het Centrum onderzoekt. De begeleiding van een
scriptie wordt alleen aangenomen als er tijd voor is en het onderwerp echt toegevoegde waarde heeft
voor de cliënten van het Centrum IKO. Vanwege de beperkte financiën van het Centrum is dit een winwin situatie. De student doet een onderzoek begeleid door de experts uit het veld en het Centrum
krijgt een onderzoek over een knelpunt wat we willen oplossen. Sommige stagiaires voeren hun
onderzoek op het Centrum uit, anderen worden van afstand begeleid.
Organisaties waarmee nationaal wordt samengewerkt
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Ministerie van Justitie en Veiligheid – Centrale autoriteit Internationale
Kinderaangelegenheden
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Algemene Zaken
Rechtbank ‘s-Gravenhage - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming
Gerechtshof ‘s-Gravenhage
Diverse Nationale Politie eenheden
Het Openbaar Ministerie
Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld
Landelijk Bureau Vermiste Personen
Koninklijke Marechaussee
Raad voor Rechtsbijstand
Vereniging voor Internationale Kinderontvoeringsadvocaten
Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
Veilig Thuis
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Organisaties waarmee internationaal wordt samengewerkt
 MiKK, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland
 Missing Children Europe,(MCE) en haar partnerorganisaties
 ISS International
 European Network of International Family Mediators
 Nationale LEPCA branches (o.a. ASIME in Spanje, ICALI in Italië en CALA in het Verenigd
Koninkrijk)

Centrum IKO aanwezig op de Dag van de Jeugd in Amsterdam
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Toelichting communicatie
Opgericht als kennis- en expertisecentrum is het onze taak om ouders en professionals te informeren,
te adviseren en te begeleiden. Dat doen we in persoonlijke communicatie met onze cliënten via de
telefoon en e-mail.
Daarnaast richten wij ons op voorlichting van en bewustwording bij het grote publiek. Met onze
externe communicatie vragen wij aandacht voor de problematiek rond internationale kinderontvoering.
Internationale kinderontvoering heeft een groot effect op alle betrokkenen: op het ontvoerde kind en
de achtergebleven ouder, maar ook op de ouder die het kind meegenomen heeft, de familie en de
omgeving. Een kind verliest de ene ouder, maar ook de relatie met de andere ouder wordt nooit meer
hetzelfde.

Dat de gevolgen van een internationale kinderontvoering jarenlang blijven doorwerken, bleek uit het
aangrijpende verhaal van de twee broers Bo en Mina Hanna op de IKO-lezing 2017(zie foto). Vanuit
onze voorlichtingstaak hebben twee juristen van het Centrum IKO Bo begeleid in het duiden van de
juridische complicaties van zijn verleden.
Met onze communicatie dragen we bij aan het bewerkstelligen van onze organisatiedoelstellingen:





Het kind ontvoeren naar een ander land is niet de oplossing in het conflict tussen de
ouders.
Het kind heeft recht op omgang of contact met beide ouders.
Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het zoeken naar oplossingen over gezag en
omgang die recht doen aan het kind en die leefbaar zijn voor beide ouders.
Het belang van het kind staat daarbij voorop.

Persberichten
Wij hebben de media actief gevoed met onze persberichten. In bijlage 4 vindt u een compleet
overzicht van alle media-uitingen. Bijna 90 % van deze uitingen is gedaan naar aanleiding van een
persbericht (68 van de in totaal 76 berichten). Vele grote landelijke dagbladen en journaal
uitzendingen, zowel de publieke als de commerciële omroepen, hebben de informatie uit onze
persberichten overgenomen, waardoor wij een zeer groot publiek hebben kunnen bereiken.
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Datum
08 mei 2017
5 juni 2017
15 september 2017
23 november 2017

persbericht
Kinderontvoeringen en dreigingen
gestegen
Reizen met minderjarige kinderen: let op!
36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de
zomervakantie
Kinderen dubbel slachtoffer bij
kinderontvoering: te weinig communicatie
en betrokkenheid

onderwerp
Publicatie jaarverslag 2016
Toestemming voor vakantie
Kinderen niet teruggekeerd na
vakantie
Presentatie
onderzoeksresultaten eWELL

Nieuwsbrief
Het Centrum IKO heeft in 2017 in het voor- en in het najaar een nieuwsbrief per e-mail verstuurd. De
nieuwsbrief staat ook gepubliceerd op onze website. Via deze nieuwsbrief worden de relaties op de
hoogte gehouden van recente ontwikkelingen en bijzondere activiteiten van verschillende
medewerkers van het Centrum, zoals de LEPCA-conferentie in Berlijn. Daarnaast besteden we in de
nieuwsbrief aandacht aan bijzondere uitspraken van de rechter. Ook vragen we een ouder in een
interview naar haar of zijn persoonlijke ervaringen.
Website
Onze website www.kinderontvoering.org is voor het grote publiek een belangrijke bron van algemene
informatie over internationale familiegeschillen en in het bijzonder over internationale
kinderontvoering, de preventie daarvan en internationale omgang.
Het gemiddeld aantal bezoekers op de website per maand.
120.000
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80.000
60.000

Unieke bezoekers
Sessies

40.000

Paginaweergaven

20.000
0

Door een technische storing zijn de gegevens van januari 2017 niet beschikbaar.

In de periode februari – december 2017 bezochten 109.335 unieke bezoekers de website. Dit waren
141.856 sessies en 323.245 paginaweergaven. Dit is een enorme stijging ten opzichte van de laatst
beschikbare cijfers uit 2015: 54 % meer unieke bezoekers, 65% meer sessies en 84% meer
paginaweergaven. In totaal had het Centrum IKO in 2015 70.861 unieke bezoekers, 85.890 sessies
en 175.906 paginaweergaven.
Sociale media
In 2017 is 42 keer getwitterd door het Centrum IKO over het onderwerp internationale
kinderontvoering in het algemeen en speciale activiteiten van medewerkers in het bijzonder.
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Animatievideo over internationale kinderontvoering nu ook in het Engels beschikbaar.
Van de animatiefilm die vorig jaar gemaakt is voor het tienjarig bestaan van het Centrum IKO, is nu
ook een Engelse versie beschikbaar. In twee en een halve minuut wordt uitgelegd wat internationale
kinderontvoering is, wat het Centrum IKO kan betekenen en hoe crossborder mediation kan zorgen
voor door beide ouders gedragen oplossingen. De video staat op de Engelstalige pagina van onze
website en is ook op YouTube te vinden.
https://www.youtube.com/watch?v=KHdTPuKfwS4
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Toelichting Mediation Bureau
Inleiding
Het afgelopen jaar heeft een forse toename plaatsgevonden op het gebied van crossborder mediation
verzoeken. Niet alleen is een toename te constateren op het gebied van de internationale
kinderontvoeringszaken, maar ook inzake de overige internationale familieconflicten. Naast de
rechtbank Den Haag weten andere rechtbanken en professionals ons ook steeds beter te vinden. In
2016 stond het totaal aantal verzoeken nog op 34 verzoeken. Het afgelopen jaar is dit totaal aantal
gestegen naar 55 verzoeken. Opvallend hierbij is dat tevens een groot deel van deze verzoeken
daadwerkelijk tot een crossborder mediation heeft geleid. In 2016 leidde 47% van het totaal aantal
verzoeken tot een crossborder mediation. In 2017 is dit percentage opgelopen tot 76%. Hieronder
wordt een overzicht weergegeven van de zaken die in 2017 in behandeling zijn geweest bij het
Mediation Bureau. Er wordt weergegeven hoeveel zaken tot crossborder mediation hebben geleid,
welke landen daarbij betrokken waren en in welke talen de crossborder mediations hebben
plaatsgevonden. Daarnaast wordt weergegeven hoeveel kinderen betrokken zijn geweest.
Coördinatie crossborder mediation
In 2017 zijn 55 verzoeken voor crossborder mediation bij het Mediation Bureau behandeld.
In 26 verzoeken ging het om een internationale kinderontvoeringszaak (47%). Ouders die te maken
hebben met een internationale kinderontvoering in Nederland, krijgen op twee momenten
gesubsidieerde crossborder mediation aangeboden. De eerste keer via de Centrale autoriteit en de
tweede keer via de regiezitting van de rechtbank Den Haag. In het jaar 2017 zijn 24 van de 26
verzoeken via de rechtbank Den Haag bij het Mediation Bureau binnengekomen (92%). Twee zaken
zijn via de Centrale autoriteit aangemeld (8%). De rechtbank Den Haag heeft het Mediation Bureau
voor 24 regiezittingen opgeroepen aanwezig te zijn.
Naast de internationale kinderontvoeringszaken, is het Mediation Bureau 29 keer benaderd om in
overige internationale familiegeschillen (53%) een crossborder mediation te organiseren. Hierbij gaat
het om verzoeken waarbij preventie van internationale kinderontvoering centraal staat, zoals bij de
internationale omgangszaken, de internationale verhuiszaken en bij de verbreking van een
internationale relatie. Deze verzoeken zijn bij ons aangemeld door ouders zelf (34%), door advocaten
(24%), door de rechtbank Overijssel (10%), rechtbank Rotterdam (10%), hof Den Bosch (7%), door
Veilig Thuis (3%), door de rechtbank Amsterdam (3%), de rechtbank Zeeland West Brabant (3%),
rechtbank Haarlem (3%) en de rechtbank Den Haag (3%).
Betrokken landen
In totaal zijn 26 verschillende landen betrokken geweest bij de 55 verzoeken. De top vijf landen zijn
Engeland (zeven zaken), Duitsland (zes zaken), Verenigde Staten (vijf zaken), Frankrijk (vier zaken),
België (vier zaken) en ook Spanje (vier zaken). Hieronder een overzicht van landen die de afgelopen
jaren het meest zijn voorgekomen bij het Mediation Bureau.
Top 5 betrokken landen in crossborder mediation
2017
2016
2015
2014
2013
Engeland
België
België
België
Suriname
Duitsland
Engeland
Engeland
Duitsland
België
Verenigde Staten Duitsland
Frankrijk
Engeland
Verenigde Staten
Frankrijk
Oostenrijk
Duitsland
Polen
Turkije
België en Spanje
Frankrijk,
Zweden
Verenigde Staten Bulgarije
Colombia
Overige landen die twee maal betrokken zijn geweest: Australië, Portugal, Schotland en Marokko.
In een enkele zaak zijn de landen Mexico, Suriname, Indonesië, Letland, Georgië, Algerije, Syrië,
Zweden, Colombia, Iran, Dubai, Italië, Panama, Saoedi-Arabië en Zwitserland.
Crossborder mediations
In totaal hebben 42 crossborder mediations plaatsgevonden. In 19 crossborder mediations ging het
om een internationale kinderontvoering. In zes zaken hebben ouders volledige overeenstemming
bereikt. In twee zaken hebben ouders gedeeltelijke overeenstemming bereikt. In één zaak hebben
ouders na de intake gesprekken besloten om de mediation niet voort te zetten.
Van de overige 23 crossborder mediations hebben negen mediations tot ondertekening geleid. Er is in
acht zaken een volledige overeenstemming bereikt en eenmaal deelovereenstemming.
In totaal hebben 17 van de 42 crossborder mediations tot overeenstemming geleid (40%).
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Kindgesprekken
Een vast onderdeel van de crossborder mediation is het kindgesprek tussen een derde crossborder
mediator (kind deskundige) en het betrokken kind. In 2017 is in 14 zaken met 22 kinderen gesproken
in de leeftijdscategorie vier tot en met zeventien jaar. In de internationale kinderontvoeringszaken is
met twaalf kinderen gesproken en in de overige zaken met tien kinderen.
Taal
In totaal hebben 17 crossborder mediations in het Engels en 25 in het Nederlands plaatsgevonden.
Daarbij is acht keer een tolkdienst aanwezig geweest tijdens de mediationsessies, zodat ter plekke
vertaald kon worden voor de ouders.
Skype
Het afgelopen jaar is in zeven zaken gebruik gemaakt van Skype. In deze zaken was het voor de
ouder uit het buitenland niet haalbaar om naar Nederland te komen voor de gehele crossborder
mediation.
Totaal resultaten van oktober 2009 tot en met 2017
Sinds oktober 2009 tot en met 2017 hebben in totaal 171 crossborder mediations plaatsgevonden. In
118 zaken betrof het een internationale kinderontvoering. In de overige 53 zaken ging het om
internationale omgang, toestemming voor vertrek, dan wel een andere (inter)nationale,
grensoverschrijdende familiezaak. In 87 zaken hebben ouders overeenstemming bereikt (51%). Hierbij
is 55 keer volledige overeenstemming (32%) bereikt en 29 keer een spiegelovereenkomst of een
deelovereenkomst ondertekend (19%).
Child Focus training
Het Mediation Bureau wordt door mediators, ouders en de rechtbank als een essentiële schakel
gezien en zorgt ervoor dat de crossborder mediations goed verlopen. Child Focus, een soortgelijke
organisatie in België, heeft het Centrum IKO eind 2016 benaderd met de vraag of wij voor haar
medewerkers een training willen vormgeven over het Nederlandse model waarbij de nadruk ligt op de
werkwijze van het Mediation Bureau. In februari en maart zijn twee medewerkers van het Centrum
IKO vijf dagen naar België geweest om de medewerkers te trainen. De training was interactief van
aard, waarbij veel rollenspellen en open discussies hebben plaatsgevonden. Op de laatste dag
kwamen de Belgische rechters, crossborder mediators en de CA bijeen en is vanuit Nederland mr.
Olland, liaisonrechter van het Bureau Liaison Internationale Kinderbescherming (BLIK), naar België
gekomen. Samen met de Belgische ketenpartners zijn de laatste onduidelijkheden besproken. Tijdens
de voorbereiding en het geven van de training zijn er ook leerpunten en nieuwe inzichten verkregen
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voor het Mediation Bureau in Nederland. Het was een leerzame ervaring voor beide organisaties.

De afsluitende dag met rechters, mediators en Child Focus medewerkers
Mediatorsbijeenkomsten
Afgelopen jaar hebben twee mediators bijeenkomsten plaatsgevonden, eenmaal in april en eenmaal
in september. Tijdens de eerste bijeenkomst is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uitgenodigd
om een presentatie te verzorgen. De crossborder mediators hebben geregeld te maken met
vraagstukken die te maken hebben met asielaanvragen. De IND is een agentschap van het ministerie
van Justitie en Veiligheid en beoordeelt wie in Nederland mag verblijven en wie Nederlander mag
worden. De IND heeft uitleg gegeven over de wijze waarop een verblijfsvergunning kan worden
verkregen. De crossborder mediators hebben ten slotte verschillende casussen voorgelegd en
besproken met de IND. Tijdens de tweede bijeenkomst in september is gekozen voor een grondige
intervisie begeleid door een van de crossborder mediators, drs. Birgitte Beelen. Het bespreken van
verschillende casussen en het uitwisselen van ervaring wordt als belangrijk ervaren.
Training Crossborder family mediators (CBFM) netwerk
Op verzoek van Missing Children Europe (MCE) heeft de coördinator van het Mediation Bureau, mr.
Irene Kroezen, samen met drs. Anneke van Teijlingen, crossborder mediator, een training gegeven
aan het crossborder family mediators netwerk van MCE. Het CBFM netwerk komt jaarlijks bijeen voor
een intervisiebijeenkomst waarbij tevens een training wordt verzorgd. De training ging over de wijze
waarop de mediators meer crossborder mediation zaken in eigen land konden genereren. In
Nederland is crossborder mediation een vast onderdeel van de werkwijze omtrent inkomende
internationale kinderontvoeringszaken. Ook bij andere rechtbanken in Nederland wordt de inzet van
crossborder mediation steeds meer bekend. Het doel van de training was om de Europese mediators
van verschillende handvatten te voorzien en te inspireren om ook in eigen land vaker crossborder
mediation te kunnen inzetten, zodat meer ouders baat hebben bij het vinden van een passende
oplossing. Tijdens de anderhalve dag training is gesproken over de wijze waarop crossborder
mediation beter bekend kan worden gemaakt bij de verschillende autoriteiten. De crossborder
mediators hebben tevens met elkaar besproken wat zij op internationaal niveau kunnen bereiken. Zo
is een begin gemaakt aan een memorandum waarin aanbevelingen worden gedaan. Na afloop van de
training hebben de crossborder mediators de dag voortgezet met de intervisie van een aantal
crossborder mediation zaken.
Pilot Bijzondere Curator
Het Centrum IKO is betrokken bij de pilot ‘de bijzondere curator in kinderontvoeringszaken’. Deze pilot
is een initiatief van het team Familie & Bureau Liaisonrechter van de rechtbank Den Haag en is van
start gegaan op 17 maart 2017. Vanaf dat moment wordt standaard een bijzondere curator benoemd
in internationale kinderontvoeringszaken. Het is de taak van de bijzondere curator om de stem en het
belang van het kind te vertegenwoordigen in de procedure. In andere familie zaken is het al langere
tijd mogelijk dat de rechter een bijzondere curator voor een kind benoemt. Dit kan bijvoorbeeld
voorkomen indien sprake is van een heftige scheiding, waardoor een strijd tussen de belangen van
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de ouders en de belangen van het kind is ontstaan. Het is uniek en belangrijk dat nu tevens de
mogelijkheid wordt onderzocht een bijzonder curator in internationale kinderontvoeringszaken te
benoemen. Het gaat bij een kinderontvoering om een spoedprocedure, waarbij niet ten gronde naar
de zaak wordt gekeken en beslist. Bij een kinderontvoering naar Nederland buigt de Nederlandse
rechter in Den Haag zich in principe slechts over de vraag of het kind terug moet naar het land van de
gewone verblijfplaats. Het is belangrijk dat het kind tevens in deze spoedprocedure de mogelijkheid
krijgt vertegenwoordigd te worden. Het Centrum IKO heeft meegedacht over de pilot en de praktische
uitvoering daarvan. Bij het Mediation Bureau van het Centrum IKO is een coördinatiepunt komen te
liggen voor de bijzondere curatoren die in een kinderontvoeringszaak benoemd kunnen worden. De
pilot liep oorspronkelijk tot juli 2017, maar is vanwege het aantal zaken verlengd tot maart 2018. In
februari 2018 zal de pilot worden geëvalueerd.
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Toelichting internationale projecten
LEPCA II
Het tweede LEPCA-project is succesvol voortgezet in 2017. Het jaar begon goed met de succesvolle
conferentie in Berlijn op 26 en 27 januari. In het historische Harnack Haus in Berlijn gaven
verschillende sprekers een interessante plenaire lezing. Vragen en discussies werden geleid door de
moderator en brachten nieuwe inzichten met zich mee. Daarnaast hebben alle deelnemers
verschillende workshops gevolgd. Negen workshops met een verdiepende werking werden verspreid
over twee dagen gegeven en iedereen is in de gelegenheid gesteld om drie workshops te volgen. De
workshops waren gevuld met een variëteit aan Europese, betrokken professionals wat veel discussies
met zich meebracht. Iedereen heeft drie workshops gevolgd, waarna de meest relevante conclusies
plenair werden gedeeld zodat iedereen meekreeg wat de andere deelnemers hadden besproken. Op
de conferentie waren veel advocaten aanwezig, die tevens in 2014 in Den Haag bij de eerste LEPCA
conferentie aanwezig waren. Daardoor was veel herkenning en hadden de discussies veel diepgang.
In totaal waren 146 deelnemers uit 22 verschillende landen aanwezig.
Een aantal maanden na de conferentie is begonnen met de impact-assessment. Het LEPCA team
heeft meer dan veertig advocaten gebeld. De gesprekken duurden ongeveer 5 à 10 minuten, waarin
besproken werd op welke wijze zij de kennis en het netwerk, vergaard via LEPCA, hebben ingezet in
de afgelopen maanden. Het was boeiend om te horen dat advocaten elkaar steeds beter weten te
vinden, maar ook de kennis uit de workshops toepasten en toepassen in hun dagelijkse praktijk. Dat
was het doel van het project en het is mooi om telkens weer terug te horen dat dit bereikt is.
Het LEPCA II project is beëindigd op 30 september 2017, al is de behoefte bij de advocaten nog
steeds aanwezig, omdat LEPCA voor hen de enige mogelijkheid is gebleken om elkaar – in
internationaal verband - te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Alle advocaten die aanwezig
waren bij de LEPCA I en/of LEPCA II conferentie hebben een account op het gesloten gedeelte van
de LEPCA website, waarop tevens een forum beschikbaar is, zodat advocaten elkaar ook op die wijze
kunnen benaderen met vragen.
Europees eWELL onderzoek afgerond
Het Europese onderzoek naar de gevolgen van een internationale kinderontvoering voor het welzijn
van internationaal ontvoerde kinderen, genaamd eWELL is in december 2017 afgerond. eWELL staat
voor ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child
abduction’ De resultaten van het onderzoek zijn tijdens een tweedaagse conferentie gepresenteerd in
Antwerpen. Centrum IKO heeft hiervoor 2 jaar samengewerkt met initiatiefnemer Child Focus (België),
Universiteit Antwerpen, CFPE-Enfants Disparus (Frankrijk) en Missing Children Europe, dankzij
financiering van de Europese Commissie. Het doel was om een nog betere juridische samenwerking
en een meer kindvriendelijk rechtssysteem te bereiken. Het onderzoek bestond uit een juridisch
onderzoek, online interviews met ouders en interviews met kinderen. Resultaten die onder meer naar
voren zijn gekomen, zijn dat de arrestatie van een ouder in het bijzijn van kinderen een negatief effect
heeft op het welzijn van kinderen en dat psychologische hulp bij terugkeer van het kind een positief
invloed heeft op kinderen.
Aanbevelingen uit het onderzoek:
1. Kinderen moeten voldoende ondersteuning krijgen bij de voorbereiding op het horen door de
rechter. Dat moet gebeuren in begrijpelijke taal naar het kind. Belangrijk is dat kinderen weten dat hun
mening belangrijk is, maar zij geen verantwoordelijkheid dragen voor de beslissing.
2. Professionals moeten een minnelijke oplossing tussen ouders aanmoedigen.
3. Professionele hulp moet beschikbaar zijn voor kinderen tijdens en direct na terugkeer. De rechter
zou dit punt kunnen meenemen in de beslissing.
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Aanbevelingen eWELL worden tijdens de IKO-lezing gepresenteerd
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1
De organisatie
Het Centrum IKO is een onafhankelijke landelijke stichting gefinancierd door het ministerie van Justitie
en Veiligheid (J&V). De Stichting heeft een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht
vergaderen viermaal per jaar. De statutair directeur heeft de dagelijkse leiding over het vaste team van
medewerkers op kantoor en de vrijwillige medewerkers in de regio.
De leden van de Raad van Toezicht
• De heer prof.mr. P. Vlaardingerbroek, voorzitter
• De heer drs. M. Dullaert
• Mevrouw prof. mr. dr. B. de Hart
Statutair directeur
• Dhr. mr. C. Çörüz
Het Centrum IKO had in 2017 elf medewerkers, waarvan één uitsluitend op een Europees
onderzoeksproject werkte, en had in 2017 afwisselend 3 stagiaires (twee zijn gestart per 1 december
2017). Daarnaast hebben in 2017 twaalf vrijwilligers in de regio meegewerkt.
Stichting Centrum IKO is op hoofdlijnen trendvolger van de CAO van de NPO (Nederlandse Publieke
Omroep). De pensioenen zijn ondergebracht bij PNO media.
Externe dienstverleners:
• Gene It: onderhoud automatisering
• FLMM: bouw en onderhoud website
• Dierdorp registeraccountants: loonadministratie
• GrossCreative grafische vormgeving: publicaties en website
• Van der Aart: schoonmaak
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BIJLAGE 2
Contacten per telefoon en e-mail
Telefonisch contact in 2017
Het merendeel van de cliënten dat contact opneemt met het Centrum IKO bestaat uit ouders. Het
percentage ouders dat belt, bedraagt 82,3%. Dit aantal bestaat uit 28,6% vaders en 53,7% moeders.
Daarnaast zijn er ook contacten met professionals en familieleden en vrienden die in een persoonlijke
betrekking staan tot het kind. Deze categorie beslaat de overgebleven 17,7%. Een telefonisch gesprek
kan er voor zorgen dat veel informatie over de situatie wordt ingewonnen. Om goed te kunnen
adviseren, in bijvoorbeeld preventiesituaties, is het belangrijk om bij ouders goed door te vragen,
zodat een passend advies op maat kan worden gegeven. Enkel communicatie via de e-mail is dan
soms ontoereikend.
Overzicht telefoongesprekken per maand
Uit onderstaande tabel blijkt dat in het jaar 2017 in totaal 12.321 telefonische contacten zijn geweest.
Hieronder vallen zowel inkomende als uitgaande gesprekken. Hiermee is het aantal telefonische
contacten in 2017 in vergelijking met 2016 met 82,2% gestegen. In 2017 is een piek te zien in de
maand juli. In deze maand zijn er 2.962 inkomende telefoontjes geweest. In deze maand werden
vooral heel veel vragen gesteld over het reizen met minderjarige kinderen. Veel ouders hebben rond
de zomervakantie bovendien vragen en zorgen wanneer de andere ouder met hun kind op vakantie
wil gaan.

Telefoon per maand in 2017
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In onderstaande diagram een weergave van het aantal telefoongesprekken per cliënttype.

Aantal telefooncontacten per cliënttype
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Familie en vrienden
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6616

E-mail contact in 2017
Bij het contact dat via de e-mail verloopt, blijkt dat ook hier het meeste contact plaatsvindt met één van
de ouders (83,5%). Van het contact via de e-mail is 39,6% met vaders en 43,9% met moeders.
Vanwege de vaak emotionele situatie waarin ouders zich bevinden, is het prettig om in sommige
gevallen het advies zowel telefonisch als per e-mail toe te lichten. Ouders vinden het prettig om ons
advies ook op schrift te krijgen, zodat ze het thuis nog eens rustig kunnen nalezen.
Overzicht e-mailcontacten per maand
Uit de tabel die hieronder staat weergegeven, is af te leiden dat in het jaar 2017 totaal 4.802
e-mailcontacten zijn geweest, waar dat er in 2016 nog 2.869 waren. Dit betreft zowel inkomende als
uitgaande e-mails. In de maand juli is een piek te zien van het aantal inkomende e-mails, namelijk
494. Veel ouders hadden vragen over het reizen met minderjarige kinderen in deze periode.
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In onderstaande diagram een weergave van het aantal e-mailwisselingen per cliënttype.

Aantal e-mailcontacten per cliënttype
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Contacten e-mail en telefoon van 2013 tot 2017

Contacten e-mail en telefoon 2013-2017
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BIJLAGE 3
Cliënten 2017
Inleiding
In 2017 hebben in totaal 11.088 nieuwe cliënten contact opgenomen. Deze zijn geregistreerd als
eerstelijns en tweedelijns zaken welke hieronder nader worden toegelicht.
Afgehandeld eerste lijn
In 2017 heeft het Centrum IKO 10.278 cliënten geholpen met advies, begeleiding en voorlichting
welke daarna geen verdere begeleiding nodig hadden. Dit betrof maar liefst 15.256 kinderen. Onder
de categorie afgehandeld eerste lijn vallen alle professionals, familieleden die na één of slechts een
paar contacten voldoende informatie advies hadden. Een vraag over een toestemming voor vakantie
valt hier in principe ook onder, tenzij maatwerk nodig is in verband met problemen tussen de ouders
bijvoorbeeld. Alle andere vragen van ouders worden als tweedelijns geregistreerd omdat daar
uitgebreid contact mee is geweest. De uitgevoerde ontvoeringen; te weten ontvoering door de
verzorgende ouder, niet-verzorgende ouder, co-ouder en een ontvoering door een familielid in een
eerstelijns zaak zijn bij het Centrum IKO gemeld door een derde, niet zijnde de ouder.
Onderwerpcode

Aantal eerstelijns

Verzorgende ouder ontvoerder

84

Niet-verzorgende ouder ontvoerder

44

Co-ouder ontvoerder

6

Ontvoering door familie

6

subtotaal uitgevoerde ontvoeringen
Ontvoering binnen het Koninkrijk
(meename naar Bonaire, Saba en SintEustatius)

140

Binnenlandse ontvoering/omgang

6

Dreigende ontvoering

106

Weerleggen van een dreiging

2

Internationale omgangsregeling

13

Toestemming voor vertrek

66

Toestemming voor vakantie

9.669

Algemeen advies

246

Geoorloofde overbrenging

16

Kind terug (nazorg)

1

116000 vermissing
Totaal eerstelijnszaken

11
10.278

2
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Vakanties vanuit Nederland
naar het Schengen-gebied (3.829)
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Litouwen (9)
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Malta (16)
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Oostenrijk (82)
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Tsjechië (50)

Zweden (40)

Zwitserland (57)
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Vakanties vanuit Nederland buiten het
Schengen-gebied (5.421)
484
977
341
38

616

273
1757
935

Afrika (977)

Azie (1757)

Europa niet-Schengen (935)

Koninkrijk NL (273)

Noord-Amerika (616)

Oceanië (38)

Zuid-Amerika (341)

Onbekende bestemming (484)

 Afrika: Algerije, Angola, Botswana, Djibouti, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Gambia,
Ghana, Guinee, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Marokko, Mauritius,
Mozambique, Namibië, Nigeria, Oeganda, Senegal, Somalië, Sudan, Tanzania,
Tunesië, Zimbabwe, Zuid-Afrika.
 Azië: Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, Cambodja, China, Cyprus, Filipijnen,
Georgië, India, Indonesië, Irak, Iran, Israël, Japan, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië,
Koeweit, Libanon, Malediven, Maleisië, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Rusland,
Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Thailand, Turkije, Verenigde Arabische
Emiraten, Vietnam, Zuid-Korea.
 Europa niet-Schengenlanden: Albanië, Bosnië Herzegovina, Bulgarije, Ierland,
Kosovo, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Roemenië, Servië,
Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland.
 Gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, SintEustatius en Sint-Maarten.
 Noord- en Midden-Amerika: Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse
Republiek, El Salvador, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Verenigde
Staten.
 Australië en Oceanië: Australië en Nieuw-Zeeland.
 Zuid-Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Guyana, Peru, Suriname, Trinidad en Tobago, Uruguay.
De overige 419 vragen over vakantie gingen over een vakantie vanuit het buitenland naar of
via Nederland waarbij mensen in Nederland het Schengengrens gebied binnenkwamen of
verlieten.
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Nieuw binnengekomen tweedelijnszaken
In 2017 zijn 811 nieuwe tweedelijnszaken zijn geregistreerd. Dat zijn er 63 zaken meer dan in 2016.

Categorie
Verzorgende ouder ontvoerder
Niet-verzorgende ouder ontvoerder
Co-ouder ontvoerder
Ontvoering door familie
Ontvoering binnen het Koninkrijk
Binnenlandse ontvoering/omgang
Dreigende ontvoering
Internationale omgangsregeling
Toestemming voor vertrek
Toestemming voor vakantie
Weerleggen van dreiging
Geoorloofde overbrenging
Kind terug (nazorg)
Algemeen advies
116000 vermissing
Totaal zaken 2017

Aantal zaken
119
45
20
5
0
22
313
54
94
45
3
27
1
49
14
811

Aantal kinderen
190
65
27
6
0
37
448
82
140
70
5
34
2
74
16
1.196

Totaal uitgevoerde ontvoeringen

181

288
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Ontvoeringen
In 2017 zijn 181 ontvoeringen gemeld bij het Centrum Internationale Kinderontvoering. Hierbij waren
288 kinderen betrokken. Dit betrof zowel ontvoering naar Nederland toe, als ook ontvoering vanuit
Nederland naar het buitenland en ontvoeringen buiten Nederland om. In 69,6 % van de ontvoeringen
is het de moeder die de kinderen heeft meegenomen, in 27,6 % was de vader de ontvoerende ouder
en in 2,8 % door een familielid ontvoerd.
Totaal ontvoeringen
In totaal waren er 181 ontvoeringen
* 126 ontvoeringen door de moeder
* 50 ontvoeringen door de vader
* 5 ontvoeringen door familie
* 288 kinderen betrokken
Ontvoeringen naar Verdragslanden
In totaal waren er 158 ontvoeringen
* 113 ontvoeringen door de moeder
* 41 ontvoeringen door de vader
* 4 ontvoeringen door een familielid
* 255 kinderen betrokken
NB: Inclusief de ontvoeringen vanuit een Niet-verdragsland naar Nederland, omdat deze ontvoeringen
worden behandeld volgens het Verdrag en de ontvoeringen buiten Nederland om naar een
Verdragsland.
Ontvoering naar Niet-Verdragslanden
In totaal waren er 23 ontvoeringen
*13 moeders
*9 vaders
*1 ontvoering door een familielid
*33 kinderen betrokken
In de onderstaande grafieken vindt u deze gegevens uitgesplitst. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen de verzorgende ouders en de niet-verzorgende ouders die hun kind(eren) hebben
meegenomen. In welke categorie een ouder valt is afhankelijk van de zorgverdeling die ouders op het
moment van de ontvoering hadden. Wanneer deze in grote mate gelijk is en een van de ouders neemt
het kind mee, dan spreekt het Centrum IKO van een co-ouder ontvoerder.
Een ander onderscheid dat relevant is in de advisering van een ontvoering, is het onderscheid tussen
ontvoering naar een Verdragsland en een ontvoering naar een Niet-Verdragsland. Dit betekent een
land dat aangesloten is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, dan wel om een land dat
daarbij niet is aangesloten.
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Top 3 Ontvoeringszaken van Nederland naar
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Verzorgende ouder ontvoerder
vanuit Nederland naar Verdragsland
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Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland

ontvoerende moeder
aantal kinderen

In bovenstaande tabel ziet u een overzicht van het aantal kinderontvoeringen waarbij de verzorgende
ouder het kind mee heeft genomen naar een land dat Verdragspartij is bij het Haags
Kinderontvoeringsverdrag. In totaal vonden 65 kinderontvoeringen plaats. Hierbij ging het om 63
moeders, 2 vaders en 113 kinderen. Eén zaak naar Frankrijk betrof Frans-Polynesië in de Grote
Oceaan.

Verzorgende ouder ontvoerder
vanuit Nederland naar Niet-Verdragsland
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2
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In bovenstaande tabel ziet u het aantal ontvoeringen door een verzorgende ouder naar een NietVerdragsland. Opvallend is dat hierbij geen enkele vader is betrokken. In totaal ging het om 10
moeders en 13 kinderen.
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Verzorgende ouder ontvoerder
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In 2017 zijn 24 inkomende kinderontvoeringen vanuit een verdragsland gemeld. Hierbij ging het om 20
moeders, 4 vaders en in totaal 45 kinderen.
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In bovenstaande grafiek valt af te lezen dat in 2017 twee kinderontvoeringen vanuit een NietVerdragsland bij het Centrum IKO zijn gemeld. In één zaak had de vader zijn twee kinderen naar
Nederland ontvoerd, in de andere zaak was het de moeder die haar twee kinderen naar Nederland
had ontvoerd.

39

Ontvoeringen door verzorgende ouder buiten Nederland om
Het Centrum IKO is voor ouders steeds beter vindbaar, dit blijkt niet alleen uit de cijfers omtrent de
contactmomenten, maar ook uit het feit dat het Centrum IKO vaker benaderd wordt door ouders in het
buitenland waarvan het kind is ontvoerd buiten Nederland om. Dit kunnen expats zijn, maar wij
merken dat ouders ook door buitenlandse instanties of advocaten doorverwezen worden naar het
Centrum IKO voor advies. Het gaat in totaal om dertien ontvoeringen, waarbij vijftien kinderen
betrokken zijn. In alle situaties is de moeder de ontvoerende ouder.
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Ontvoeringen Niet-verzorgende ouder

Ontvoering door de niet-verzorgende ouder
vanuit Nederland naar een Verdragsland
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 2017 27 kinderen door de niet-verzorgende ouder zijn
meegenomen vanuit Nederland naar een Verdragsland. In 2016 waren dit 45 kinderen. Het ging
hierbij om vijf ontvoerende moeders en dertien ontvoerende vaders.
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Ontvoering door de niet-verzorgende ouder
vanuit Nederland naar niet-Verdragsland
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 2017 vijftien kinderen door de niet-verzorgende ouder zijn
meegenomen vanuit Nederland naar een Niet-Verdragsland. Het ging hierbij om acht vaders die niet
de hoofdzorg over het kind droegen.
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Er waren tien ontvoeringen door niet-verzorgende ouders vanuit een Verdragsland naar Nederland.
Negen keer betrof het de vader en één keer de moeder die het kind meenam naar Nederland. In totaal
ging het om 14 kinderen.
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Ontvoering vanuit een niet- Verdragsland
naar Nederland door niet- verzorgende ouder
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Daarnaast waren vijf ontvoeringen door een niet-verzorgende ouder vanuit een Niet-Verdragsland
naar Nederland waar zes kinderen bij betrokken waren. Het ging hierbij om drie vaders en twee
moeders die het kind hebben meegenomen naar Nederland.
Ontvoering niet-verzorgende ouder buiten NL om
In drie situaties was sprake van een ontvoering door een niet-verzorgende ouder buiten Nederland
om. Het betrof alle drie de keren de vader die het kind meenam. In totaal ging het om drie kinderen.
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Ontvoeringen Co-ouder ontvoerder
Wanneer ouders nog samenleven en/of wanneer er naar het verbreken van de relatie duidelijk sprake
is van een gelijke verdeling in de zorg- en opvoedtaken spreken we van co-ouders. Ook vanuit die
opvoedsituatie worden kinderen ontvoerd. In 2017 zijn in totaal 18 co-ouder ontvoeringen gemeld,
waarbij in totaal 27 kinderen waren betrokken. In 11 situaties was de moeder de co-ouder ontvoerder,
in 7 situaties was dit de vader.
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In bovenstaande grafiek is weergegeven dat co-ouder ontvoering acht moeders betrof, drie vaders en
in totaal ging het om 16 kinderen. Het ging overal om een ontvoering door een co-ouder naar een
Verdragsland.
Co-ouder ontvoering van buitenland naar Nederland
In 2017 was sprake van vijf kinderontvoeringen door een co-ouder vanuit het buitenland naar
Nederland. Tweemaal was de moeder de ontvoerende co-ouder en driemaal de vader. Hierbij waren
in totaal zeven kinderen betrokken.
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In 2017 zijn er twee co-ouderontvoeringen buiten Nederland om gemeld. In beiden was er sprake van
een co-ouder ontvoering vanuit België. In één was de moeder de co-ouder ontvoerder en in de andere
was de vader de co-ouder ontvoerder. In totaal waren hier vier kinderen bij betrokken.
Familielid ontvoerder
Soms zijn het niet de ouders die de kinderen ontvoeren, maar is het iemand van de familie.
Bijvoorbeeld een grootmoeder of grootvader. Ouders worden hierdoor soms verrast en verwachten dit
niet van hun familie. Hiervan zijn dit jaar vijf ontvoeringen bij ons gemeld. Het betrof in totaal zes
kinderen. In één van de ontvoeringen is bij ons bekend dat het kind terug is.
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Overbrenging binnen het Koninkrijk der Nederlanden (overzeese gebieden)
Het Centrum IKO is in 2017 niet benaderd vanwege een overbrenging van een kind vanuit Nederland
naar Bonaire, Saba of Sint-Eustatius. Dit zijn bijzondere gemeenten van Nederland, wat dit een
juridisch complexe situatie zou maken.
Binnenlandse ontvoeringen en omgangsproblemen
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Bij een binnenlandse ontvoering en omgangsproblemen benaderden ouders het Centrum IKO met
vragen over niet-naleving van de omgang waarbij geen internationale kinderontvoering aan de orde
was. Ouders bellen soms ook als jeugdzorg het kind uit huis heeft geplaatst en zij dat ervaren als een
ontvoering. In drie zaken speelden de zaken zich volledig in het buitenland af, waarbij het Centrum
IKO naar lokale organisaties en advocaten verwees voor verdere hulp en ondersteuning. In 2017 is
het Centrum IKO in 22 zaken in totaal benaderd in verband met een binnenlandse ontvoering en
omgangsproblematiek waarbij het ging om 37 kinderen.
Dreigende internationale kinderontvoering
In 2017 is wederom een toename in het aantal ouders dat contact heeft opgenomen vanwege hun
angst voor een meename van het kind door de andere ouder naar het buitenland. Van deze 313
zaken waren 158 moeders bang dat hun kind door de vader zou worden meegenomen en 155 vaders
waren bang dat de moeder het kind mee zou nemen. In totaal waren hierbij 448 kinderen betrokken.
Preventie vanuit Verdragsland naar Nederland
Soms zijn ouders bang dat een kind wordt ontvoerd naar Nederland. Dit kan een buitenlandse ouder
zijn of twee Nederlanders die in het buitenland wonen. Het Centrum IKO is ook voor deze ouders
beschikbaar. In 2017 waren hierbij zes kinderen betrokken.
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Verdragslanden
In 2017 hebben 87 moeders en 96 vaders contact opgenomen met angst voor een meename van hun
kind vanuit Nederland naar een land dat partij is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. In totaal
waren hierbij 249 kinderen betrokken. De meeste ouders zijn bang voor een ontvoering naar Turkije
(38 dreigingen waarbij 53 kinderen betrokken zijn), Marokko (18 dreigingen waarbij 24 kinderen
betrokken zijn) en de Verenigde Staten (14 dreigingen waarbij 19 kinderen betrokken zijn). Opvallend
is dat er 15 dreigingen meer dan in 2016 naar Turkije zijn gemeld. Zie voor meer toelichting de
uitgebreide grafiek op de volgende pagina.
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Preventie vanuit Nederland naar Niet-Verdragsland
Uit onderstaande grafiek blijkt dat veel ouders bang waren dat hun kind zou worden meegenomen
naar een Niet-Verdragsland. Zij maken zich zorgen over de beperkte juridische mogelijkheden als het
kind eenmaal is meegenomen en willen de meename voorkomen. In totaal waren er 47 bange vaders,
63 bange moeders en ging het om 169 kinderen. Dat zijn 31 kinderen meer dan vorig jaar.
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Preventie vanuit Niet-Verdragsland naar Nederland
Twee vaders hebben vanuit het buitenland contact opgenomen, omdat er zorgen waren over een
meename van hun kinderen vanuit een Niet-Verdragsland naar Nederland. Het ging daarbij om vier
kinderen en de angst voor een meename was vanuit Tanzania en Indonesië naar Nederland toe.
Preventie buiten Nederland om
Het Centrum IKO wordt ieder jaar benaderd in een aantal preventiezaken waar het niet ging om een
dreigende ontvoering vanuit of naar Nederland. Dit jaar waren het onder andere twee zaken waarbij
Aruba, zelfstandig land binnen het Koninkrijk, betrokken was. In de meerderheid van de zaken was
het kind en/of ouder Nederlander. In 2017 betrof het 14 zaken, te weten van België – Duitsland,
Duitsland – Polen, Frankrijk – Verenigd Koninkrijk, Spanje – Guatemala, Spanje- Uruguay, Frankrijk –
Japan, België – Aruba, Verenigde Staten - China, Algerije – Egypte, Aruba – Dominicaanse
Republiek, Verenigd Koninkrijk – Ivoorkust, Oman – Suriname, België – Syrië en Suriname – Turkije.
Het ging hierbij om 20 kinderen.
Weerleggen van een dreiging
Het komt niet regelmatig voor, maar het Centrum IKO is in 2017 door drie ouders benaderd die geen
omgang of contact mogen met hun kinderen, vanwege de angst van de andere ouder dat zij hun
kinderen gaan ontvoeren. Deze ouders willen deze dreiging proberen te weerleggen en zij willen
advies hoe zij dat kunnen doen. Het ging in 2017 om drie zaken. Drie moeders wilden bewijzen dat zij
geen plannen hadden om hun kinderen te ontvoeren naar het buitenland. Het betrof in totaal vijf
kinderen.
Internationale omgangsregeling
Het Centrum IKO werd in 2017 in totaal in 54 zaken om advies gevraagd over internationale
omgangsregelingen. De ouder die omgang met het kind wenst of de ouder waar het kind woont en die
moet meewerken aan de omgangsregeling, kan het Centrum IKO benaderen. Van de 54 zaken wilden
51 vaders en 3 moeders omgang met hun kind. Het gaat in totaal om 82 kinderen.
Bij een internationale omgangszaak is de ontvoerende ouder degene naar wie het kind toe gaat, dat
betekent degene die omgang wil. Het Van land is het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats
heeft en het Naar land is het land waarin de ouder woont die internationale omgang wil.
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In bovenstaande grafiek is sprake van 2 moeders en 38 vaders die in Nederland wonen en graag een
internationale omgangsregeling willen met hun in het buitenland woonachtige kind(eren). Het gaat hier
in totaal om 64 kinderen.
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Internationale omgang van Nederland naar buitenland
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In bovenstaande grafiek is sprake van twaalf vaders die in het buitenland wonen en graag omgang
met een in Nederland woonachtig kind willen. Er zijn geen moeders die om deze reden contact
hebben opgenomen. Het gaat hier in totaal om 16 kinderen.
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Het Centrum IKO heeft twee zaken binnengekregen over internationale omgangsregelingen buiten
Nederland om, maar waarbij wel een Nederlands belang aanwezig was. Het betrof twee zaken, waarin
één moeder en één vader om advies over internationale omgang vroegen. Er waren in totaal twee
kinderen bij betrokken.
Leeftijden
In 2017 werd advies gevraagd over internationale omgang met kinderen van verschillende leeftijden.
Het jongste kind is nul jaar, het oudste kind zeventien jaar. De meeste kinderen waarover advies werd
gevraagd omtrent internationale omgang zijn zeven jaar.
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Toestemming voor vertrek
In 2017 zijn 94 zaken binnen gekomen over toestemming voor vertrek. In 72 zaken heeft de moeder
om toestemming voor vertrek verzocht, in 21 zaken heeft vader toestemming voor vertrek verzocht en
in één zaak was er sprake van een voogd. In totaal waren hier 140 kinderen bij betrokken.
In onderstaande grafiek gaat het om ouders die toestemming voor vertrek vragen om vanuit
Nederland naar het buitenland te verhuizen. Hierbij waren 36 moeders, 5 vaders en in totaal 53
kinderen betrokken.
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** = Op het Nederlands grondgebied van Sint Maarten is het HKOV niet van toepassing. Op het
Franse grondgebied is het HKOV wel van toepassing.
*** = Geen ouder in de zaak, een familielid is als voogd benoemd.
In onderstaande grafiek gaat het om ouders die toestemming voor vertrek vragen om vanuit het
buitenland naar Nederland te verhuizen. Hierbij waren 36 moeders, 15 vaders en in totaal 85 kinderen
betrokken.

Toestemming voor vertrek naar Nederland
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** = in deze zaak is er enkel email contact geweest, het is niet bekend om welk land het ging.
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Het Centrum IKO heeft één zaak binnengekregen over toestemming voor vertrek buiten Nederland
om, maar waarbij de betrokkenen wel de Nederlandse nationaliteit bezitten. Het betrof één vader die
met zijn twee kinderen van China naar Spanje wilde verhuizen.
Toestemming vakantie
Toestemming vakantie vanuit Nederland naar buitenland
Het Centrum IKO geeft ouders uitleg en advies over hoe een ouder goed voorbereid op reis kan gaan
met zijn of haar kind. De toestemming tot vakantie tweedelijns zaken hadden uitgebreider advies
nodig dan één telefoongesprek of één e-mail. Hierbij waren in totaal 24 moeders en 16 vaders en in
totaal 70 kinderen betrokken.
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In 2017 ging het in totaal om 43 zaken waarin is geadviseerd in vakanties vanuit Nederland naar het
buitenland. Het betrof 33 zaken om een toestemming voor vakantie vanuit Nederland naar een
Verdragsland en in tien zaken ging het om een toestemming vakantie vanuit Nederland naar een NietVerdragsland. Het aantal zaken komt niet overeen met het aantal ouders, omdat in sommige zaken
advies werd gevraagd over een situatie waarin een kind zonder ouders zou gaan reizen, bijvoorbeeld
zaken waarin een kind met een pleeggezin op vakantie zou gaan. Het betrof drie zaken waarin advies
werd gevraagd over een vakantie van kinderen met een pleeggezin. Het ging in deze drie zaken om
vakanties vanuit Nederland naar Frankrijk, Tsjechië en Hongarije.
Toestemming vakantie vanuit Verdragsland naar Nederland
Tevens is in één zaak advies gevraagd voor een toestemming vakantie naar Nederland vanuit een
Verdragsland, namelijk vanuit het Verenigd Koninkrijk, waarbij één moeder in Nederland zou blijven en
de andere moeder met twee kinderen wilden reizen.
Toestemming vakantie via Nederland
In één zaak is advies gevraagd voor een toestemming vakantie buiten Nederland om. Het betrof hier
een toestemming voor een vakantie vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland, waarbij één
moeder en één kind betrokken waren. De vader nam in deze zaak contact op; deze vader woont zelf
in Nederland.
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Geoorloofde overbrenging
Geoorloofde overbrenging vanuit Nederland naar buitenland
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Over een geoorloofde overbrenging vanuit Nederland naar het buitenland is over 19 meenemende
moeders advies gevraagd. Het betrof in totaal 23 kinderen.
Geoorloofde overbrenging vanuit buitenland naar Nederland
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Over een geoorloofde overbrenging vanuit het buitenland naar Nederland is over 3 meenemende
moeders en 2 meenemende vaders advies gevraagd en het betrof in totaal 8 kinderen.
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Over een geoorloofde overbrenging buiten Nederland om is over drie meenemende moeders advies
gevraagd en het betrof drie kinderen.
Kind terug
Bij het Centrum IKO is de terugkeer van 54 kinderen gemeld na een internationale kinderontvoering,
dat kan zowel naar Nederland als naar het buitenland zijn afhankelijk wat de gewone verblijfplaats van
het kind was. Eén kind is teruggekeerd na een geoorloofde overbrenging en één kind is naar
Nederland teruggekeerd omdat ouders in het buitenland er samen uit waren gekomen dat het in het
belang van hun kind was om zich weer in Nederland te vestigen. Aangezien al deze kinderen al geteld
zijn bij de ontvoeringen, worden deze kinderen niet dubbel geteld. Er is één zaak gemeld over twee
kinderen die zijn teruggekeerd waarbij nazorg werd gevraagd.
Algemeen advies
Het Centrum IKO krijgt ieder jaar een aantal vragen van ouders die niet vallen onder bovengenoemde
onderwerp codes. Het gaat bijvoorbeeld over ontvoeringen van jaren geleden, alimentatieprocedures
in het buitenland of migratievragen. Een voorbeeld hiervan is een ouder in Nederland waarbij de
omgang met de kinderen in het buitenland niet wordt nageleefd en belt op het moment dat hij gedaagd
wordt in een alimentatieprocedure in het buitenland. De ouder wil graag weten hoe daarmee om te
gaan. In 2017 zijn totaal 49 zaken onder algemeen advies geschaard en dit betrof in totaal 74
kinderen. Het betrof 21 zaken vanuit het buitenland naar Nederland, 29 vanuit Nederland naar het
buitenland en 1 buiten Nederland om, dit was een kinderontvoering van aantal jaar geleden waarin de
ouder wederom advies wenste over het kind in het buitenland.
Vermissingen
Vermissingen worden behandeld door de 116000 Hulplijn voor ouders van vermiste kinderen. In 2017
heeft de 116000 Hulplijn, onderdeel van het Centrum IKO, 14 zaken behandeld waarbij in totaal 16
kinderen vermist waren of van plan waren weg te lopen. Van deze 16 vermiste kinderen is bij ons
bekend dat in ieder geval 1 kind is teruggekeerd.
Lopende zaken
Uit voorgaande jaren heeft het Centrum IKO nog 369 zaken in behandeling. De medewerkers hebben
19 van voor 2016, 30 uit 2016 en 314 zaken uit 2017 meegenomen naar 2018. De redenen voor
langdurig contact kunnen variëren, maar alle openstaande zaken zijn nagelopen voor het einde van
het jaar of de verwachting is dat de ouder nog behoefte heeft aan contact in 2018.
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BIJLAGE 4
Overzicht media-uitingen Centrum IKO 2017

Radio
Datum
9-6-2017
15-9-2017
18-9-2017
23-11-2017

Onderwerp
Internationale kinderontvoering
Aantal kinderontvoeringen stijgt deze zomer
36 kinderen vanuit NL ontvoerd deze zomer
Uitkomsten eWELL onderzoek

Media
Radio 1
BNR Radio
Radio 1
BNR Radio

Radio1 Nieuws & Co 18 september 2017 n.a.v. persbericht
36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

Nieuwsartikelen
Datum
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017

Onderwerp
Aantal meldingen kinderontvoering gestegen
De helft van ontvoerde kinderen blijft
Moeder en vader doen hun verhaal
Aantal meldingen kinderontvoering gestegen
Aantal contacten gestegen
Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Aantal meldingen kinderontvoering gestegen
Aantal meldingen kinderontvoering gestegen
Cijfers zijn slechts indicatie van hoeveelheid
kinderontvoeringen
Meer kinderen ontvoerd in Brabant

Media
Telegraaf
Volkskrant
Volkskrant
NRC
NRC
Algemeen Dagblad
NOS
NOS
Nu.nl
Nu.nl
Noord-Hollands Dagblad
Omroep Brabant
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8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
29-9-2017
12-2017

Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Cijfers zijn slechts indicatie van hoeveelheid
kinderontvoeringen
Cijfers zijn slechts indicatie van hoeveelheid
kinderontvoeringen
Ontvoerder meestal westerse moeder
Aantal kinderontvoeringen stijgt
Aantal kinderontvoeringen stijgt
Veel Nederlandse kinderen ontvoerd deze
zomer
Veel Nederlandse kinderen ontvoerd deze
zomer
Aantal kinderontvoeringen stijgt
Aantal kinderontvoeringen stijgt
Casus IKO van Colombia naar Nederland
Algemene toelichting IKO kader

Gelderlander
IJmuider Courant
Leidsch Dagblad
Groene
Nu.nl
Algemeen Dagblad
Trouw
RTL Nieuws
Metro
NH nieuws
Volkskrant
Wendy

RTL Nieuws 19.30 07 juli 2017 over reizen met je minderjarige kind

Televisie
Datum
12-01-2017
8-5-2017
19-3-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017

Onderwerp
Internationale kinderontvoering (India)
Wekdienst van 8 mei: dit gebeurde terwijl je
sliep
Verschil tussen wel of geen HKOV-land
Meer meldingen van kinderontvoering
Aantal kinderontvoeringen neemt toe
Meer kinderontvoeringen dan vorig jaar
Kinderontvoering moet uit taboesfeer
Ontvoering 3 kinderen door Syrische vader

Media
NOS Journaal
NOS journaal
Hart van Nederland
NOS journaal
RTL Nieuws
Omroep MAX
Editie NL
Telegraaf Vandaag TV
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16-5-2017

Kinderontvoering naar Nederland vanuit
Egypte
Internationale kinderontvoering
Aandacht voor kinderontvoeringen
36 kinderen vanuit NL ontvoerd
deze zomer
Aantal kinderontvoeringen in vakantie verder
gestegen

De Nieuwe Maan

Datum
feb-17

Onderwerp
Interview met mr. Coşkun Çörüz

8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
8-5-2017
15-9-2017

Mr. Van de week: Coşkun Çörüz
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Kinderontvoering moet uit taboesfeer
Kinderontvoering moet uit taboesfeer
Internationale kinderontvoering
Aankondiging uitzending de Nieuwe Maan
Internationale kinderontvoering
Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
Meer kinderontvoeringen gemeld in NL
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
Internationale kinderontvoering
Veel Nederlandse kinderen ontvoerd deze
zomer
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
36 kinderen vanuit NL ontvoerd deze zomer
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
Veel Nederlandse kinderen ontvoerd deze
zomer
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
Veel Nederlandse kinderen ontvoerd deze
zomer

Media
Magazine Raad voor de
Rechtspraak
Mr. Online
Nationale zorggids
vl nieuws
Nieuws 1
Stadindex Hilversum
Familienieuws
Captise
Gemert plus
Kaouthar
pressreader
PZC
BN de Stem
SDU
Drimble
NL Times
Google news
Advocatenblad

7-7-2017
4-9-2017
15-9-2017
15-9-2017

RTL4
RTL
NOS journaal
RTL Nieuws

Overige media

15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017

Nieuws Turkije
Nationale onderwijsgids
Gooi-en Eemlander
Nederland actueel
Pauw
Zorgwelzijn
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15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
15-9-2017
18-9-2017
29-9-2017

36 kinderen vanuit NL ontvoerd deze zomer
36 kinderen vanuit NL ontvoerd deze zomer
36 kinderen vanuit NL ontvoerd deze zomer
36 kinderen vanuit NL ontvoerd deze zomer
Veel Nederlandse kinderen ontvoerd deze
zomer
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
36 kinderen vanuit NL ontvoerd deze zomer
Aantal kinderontvoeringen toegenomen
36 kinderen vanuit NL ontvoerd deze zomer

De moslimkrant
Huiselijkgeweld.nl
Blik op nieuws
Nationale zorggids
Turkse media
Onderwijsland
BN de Stem
Nieuws.nl
She posts online
Drimble
Drentse meesters

Interview met directeur van het Centrum IKO mr.
Coşkun Çörüz in het magazine van de Raad
voor de Rechtspraak, februari 2017

58

59

