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Voorwoord
Voor u ligt een nieuw jaarverslag, dat een andere lay-out en inhoud heeft gekregen. Datzelfde geldt
voor het Centrum IKO, dat afgelopen jaar in juni 2014 afscheid heeft genomen van de directeur
Els Prins, die zoveel jaren op enthousiaste en gedreven wijze leiding heeft gegeven aan het bureau
van het Centrum IKO. Haar afscheid kreeg een extra glans door een fantastisch georganiseerd en
uitstekend verlopen internationaal congres in Het Vredespaleis te Den Haag, waar veel advocaten,
hulpverleners, wetenschappers aanwezig waren bij dit congres. Wij zijn Els Prins zeer dankbaar
voor hetgeen zij in nationaal en internationaal verband heeft gedaan voor het tegengaan van
internationale kinderontvoering door een der ouders en voor het zo snel mogelijk proberen de
ouders rond de tafel te krijgen en het kind te laten terugkeren naar de ouder bij wie het kind woonde
voordat het werd ontvoerd. Cross border Mediation heeft mede dankzij haar inzet een niet meer weg
te denken plaats gekregen in het werk van ons Centrum.
Wij zijn ook zeer blij met de komst van mr. Coşkun Çörüz, die op 1 juli 2014 de nieuwe directeur
van het Centrum IKO is en die zich – samen met de medewerkers - vanaf de eerste dag met veel
energie en werkplezier inzet om de financiële positie het Centrum IKO te verbeteren en daarnaast te
zorgen dat de kwaliteit van het Centrum hoog blijft. Daarnaast is hij met het team en anderen ook
op zoek naar mogelijkheden om internationale kinderontvoering tegen te gaan en om meer
preventief in plaats van curatief te werken aan het verhelpen van internationale kinderontvoering.
Immers, uit dit jaarverslag over 2014 blijkt dat internationale kinderontvoering door een der ouders
steeds vaker voorkomt en helaas een bijna niet meer weg te denken fenomeen in onze samenleving
blijkt te zijn. Dit betekent dat steeds meer kinderen slachtoffer worden van zo’n ontvoering door een
ouder, alsook dat de ouder die het kind opvoedde alleen achterblijft. Kinderontvoering leidt tot veel
spanning, onrust, boosheid en machteloosheid voor alle betrokkenen.
Het (proberen te) voorkomen van internationale kinderontvoering door bijvoorbeeld ouders van
verschillende cultuur en/of nationaliteit een preventief mediationtraject aan te bieden voor, tijdens
of na hun scheiding. Grotere aandacht voor het helpen voorkomen van internationale
kinderontvoering is uiteraard niet alleen een zaak voor het Centrum IKO. Met de overheid, politici,
advocaten en hulpverleners moet worden gezocht naar mogelijkheden om het kinderleed dat door
een scheiding ontstaat niet te laten verergeren door het kind te laten ontvoeren door een ouder en
het kind en zijn achtergelaten ouder in grote onzekerheid te brengen over zijn toekomst en de
contacten met de achtergebleven ouder en diens familie
Het Centrum IKO heeft in de afgelopen jaren middels de nodige ervaring opgedaan met zowel de
preventie als het herstel van de oorspronkelijke opvoedsituatie of het treffen van een nieuwe
opvoedsituatie in goed overleg met de betrokken ouders en de betrokken instanties. Dat gebeurt
veelal in het kader van cross border mediation, maar ook langs andere wegen. Ook in dit jaarverslag
2014 wordt weer ingegaan op de verscheidene mogelijkheden die (de medewerkers van) het Centrum
IKO ten dienste staan om de ouders te helpen om samen tot een oplossing te komen. Daarbij wordt
door het Centrum IKO dankbaar gebruik gemaakt van de deskundig getrainde IKO-advocaten en
andere hulpverleners. Naast internationale kinderontvoering houden de medewerkers van het
Centrum IKO zich ook bezig met vermissing van kinderen, hetgeen zo mogelijk nog een meer
traumatische ervaring is voor ouders dan een internationale kinderontvoering. Immers, bij
vermissing van een kind ontstaat grote onzekerheid over wat er met het kind is gebeurd, waar het
verblijft of het nog in leven is, enz.
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De bij het Centrum IKO ondergebrachte 116000 Hulplijn (die helaas financieel niet meer
ondersteund wordt vanuit de Europese Unie) en de goede contacten met Missing Children
Europe hebben voor achterblijvende ouders en voor de weggelopen kinderen reeds het nodige goeds
gebracht. In sommige gevallen lukt het echter niet om het vermiste kind te traceren en moeten
achterblijvende ouders en hun gezinnen ondersteund worden om met dit verlies om te gaan. Ook
daarbij biedende medewerkers van Centrum IKO en aangesloten deskundigen de nodige hulp en
begeleiding.
Deze werkzaamheden kunnen alleen maar goed verricht worden als daar voldoende financiële
mogelijkheden voor zijn. Ouders en degenen die het Centrum met vragen benaderen, zijn meestal
niet in staat om een financiële bijdrage te leveren. Het Centrum IKO is daarom volledig afhankelijk
van subsidies. Daarom zijn wij het ministerie van Veiligheid en Justitie en andere
subsidieverstrekkers zeer dankbaar voor de structurele financiële steun en hun morele steun.
Dankzij deze steun kan het werk voor kwetsbare kinderen en hun ouders doorgaan/ en kan hulp en
begeleiding geboden blijven worden.
Ik spreek de wens uit dat dit jaarverslag u inspireert en – naast de nodige informatie – u ook het
nodige leesplezier verschaft en u zo beter op de hoogte brengt van wat het Centrum IKO het
afgelopen jaar allemaal heeft gedaan en voornemens is te doen.
Prof.mr. Paul Vlaardingerbroek, Voorzitter Raad van Toezicht
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1. Op de goede fundamenten verder bouwen
“Als je kinderen worden ontvoerd naar het buitenland door je partner, merk je hoe moeilijk het is goed
advies te krijgen over wat je moet en kunt doen. (..) Goed dat het Centrum IKO er is om je te vertellen
dat je situatie niet hopeloos is en welke stappen je kunt zetten om je kinderen terug te krijgen.” Zo
vertelde een cliënt van het Centrum IKO aan een van de regiomedewerkers van het Centrum IKO.
Hier gaat het om. Sinds juni 2006 zijn de medewerkers van het Centrum IKO dagelijks bezig om
ouders, familieleden, betrokkenen en professionals te informeren, adviseren en begeleiden in de
complexe emotionele en juridische materie van internationale kinderontvoering. Daarbij is het belang
van het kind leidend.
Velen zullen zich niet realiseren dat bijna elke werkdag een kind van of naar Nederland ontvoerd wordt
door één van zijn ouders. Internationale kinderontvoering is in strijd met zowel Nederlandse als
internationale wetgeving, zoals onder meer is vastgelegd in het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980.
Dit verdrag is van toepassing tussen Nederland en 92 landen.
In juli 2014 ben ik aangetreden als nieuwe directeur. Het is op de door Els Prins neergelegde
fundamenten dat ik als nieuwe directeur met veel enthousiasme verder richting zal geven aan het
Centrum IKO. Bij mijn aantreden trof ik een dynamisch werkend expertisecentrum aan, bemenst met
acht young professionals die in 2014 zowel in nationaal als internationaal verband, veel in gang hebben
gezet. Advies, begeleiding en voorlichting zijn de kernactiviteiten, maar daarnaast is in 2014
voorlichting gegeven op scholen, werden trainingen gegeven aan de Nationale Politie, Koninklijke
Marechaussee en andere professionals en werd er prudent samengewerkt met de media. Het Centrum
IKO maakt onderdeel uit van diverse overlegstructuren, zowel nationaal als internationaal. Tevens
wordt door het Centrum IKO meegeschreven aan vakliteratuur en becommentariëring van wetboeken.
Ook wordt via het in 2009 opgerichte Mediation Bureau van het Centrum IKO veelvuldig crossborder
mediation aangeboden in samenwerking met de rechtbank Den Haag en het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Daarnaast wordt de digitale nieuwsbrief breed verspreid onder geïnteresseerden
en ketenpartners. In 2014 heeft het Centrum IKO, met als onderdeel het Mediation Bureau,
meegewerkt aan het rechtsvergelijkend onderzoek van het WODC waarbij de uitvoeringspraktijk van
inkomende kinderontvoeringszaken in Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland is
onderzocht. De bevindingen van dit onderzoek zullen in het voorjaar van 2015 bekend worden
gemaakt. Belangrijk onderdeel van het
Centrum IKO is voorts het bemensen van de internationaal erkende 116000 Hulplijn. Deze werd
apart gefinancierd vanuit de Europese Unie. In Europees verband is het Centrum IKO lid van Missing
Children Europe. Met haar zusterorganisaties in Europa houden wij de ontwikkelingen op het gebied
van Family Law, internationale kinderontvoering en Brussel BisII scherp in de gaten. Met name op
het gebied van Brussel BisII zijn er ontwikkelingen die zorgen baren met betrekking tot de feitelijke en
toekomstige verblijfplaats van het kind. Het Nederlands EU voorzitterschap in 2016 vormt een
gelegenheid om deze belangrijke kwestie te agenderen. Dit heeft eraan bijgedragen dat het Centrum
IKO in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gestart met de voorbereiding
voor de organisatie en van de eerste Nederlandse IKO-lezing.
Een belangrijke doelstelling bij mijn aantreden was het verstevigen van de kwetsbare financiële basis
van het Centrum IKO. Hoewel vanaf de oprichting in 2006 het aantal adviesvragen is verzesvoudigd,
waren de financiën nagenoeg gelijk gebleven. Het Centrum IKO heeft geen algemene reserve kunnen
opbouwen, hetgeen bovendien extra nadelig is voor het binnenhalen van Europese subsidies.
Door de structurele onderfinanciering is de relatief kleine organisatie IKO kwetsbaar gebleken. Het
Centrum IKO is het Ministerie van Veiligheid en Justitie dan ook dankbaar dat zij voor het jaar 2014
een aanvullende subsidie heeft verstrekt waardoor de rust en stabiliteit is teruggekeerd.
Voor de wisseling van de wacht, vond een ander belangrijk evenement plaats. Namelijk in mei 2014
heeft het Centrum IKO na een lange en zorgvuldige voorbereiding de eerste goed bezochte en
geslaagde Europese IKO advocaten conferentie, LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child
Abduction) georganiseerd. Door middel van deze conferentie heeft het Centrum IKO zich ook
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internationaal op de Europese kaart weten te zetten. Het congres was druk bezocht en uit de
evaluatie is gebleken dat het zeer succesvol was. Het is de bedoeling om in 2015 hier een vervolg op
te geven. In het najaar van 2014 is een aanvraag voor Europese financiering daarvan ingediend. De
resultaten van het Europese onderzoek en die van de conferentie zijn gereed en zijn gepubliceerd in
een eindrapport. De daarin verwoorde aanbevelingen bieden de Europese Commissie de gelegenheid
de geconstateerde knelpunten aan te pakken.
Het aantal adviesvragen dat het Centrum IKO in 2014 heeft behandeld, is wederom toegenomen.
Het aantal adviesvragen in 2014 bedroeg 5.956. Ter vergelijking, in 2007 (het eerste jaar na
oprichting) was dat voor het gehele jaar 1.299. Als een van de oorzaken van de toename kunnen
diensten genoemd worden die aan beide ouders worden gegeven die te maken krijgen met een
internationale kinderontvoering na de invoering van de nieuwe Uitvoeringswet in 2012. Voorts is in
dit kader van belang de samenwerking met de Nationale Politie en het Ministerie van Veiligheid en
Justitie in preventie zaken, waarbij een ouder bang is dat het kind zal worden meegenomen naar het
buitenland door de andere ouder. Daarnaast zijn er in toenemende mate vragen van ouders die met
hun kinderen op vakantie gaan zonder de andere ouder. Tot slot vragen meer ouders wier kinderen
betrokken waren in een ontvoering, om nazorg en begeleiding van hun kinderen. De nazorg wordt
veelal gegeven aan ouders en kinderen na een crossborder mediation of nadat een kind is
teruggekeerd na lange tijd in het buitenland te hebben verbleven.
Ik ben trots op de betrokken en de professionele 24 uurs inzet van mijn deskundige medewerkers en
de structureel goede samenwerking met onder andere de medewerkers van de Centrale Autoriteit die
werkzaam zijn binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Bureau Liaisonrechter
Internationale Kinderbescherming, rechtbank Den Haag, de Ministeries van Buitenlandse Zaken en
VWS, Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie, advocaten en
mediators. Door deze gezamenlijke inzet is kinderleed bespaart gebleven of beperkt.
Het Centrum IKO heeft subsidie ontvangen. Hoe we dat geld hebben besteed en wat we ermee
hebben bereikt, daarover leggen we in dit verslag en de bijbehorende jaarrekening verantwoording af.
Direct aan onze primaire subsidiegever het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar indirect aan
alle betrokkenen.
De heer mr. Coşkun Çörüz,
directeur Centrum Internationale Kinderontvoering
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2. De organisatie
Het Centrum IKO is sinds juli 2012 een onafhankelijke landelijke stichting gefinancierd door het
ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Aangezien de bijdrage van de overheid de totale kosten
niet volledig dekt en het aantal informatie en adviesvragen enorm toeneemt, voert het Centrum
IKO projecten uit en vraagt zij fondsen en burgers haar financieel te steunen. De Stichting heeft een
Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht vergaderen viermaal per jaar. De dagelijkse
leiding is in handen van de statutair directeur. Het Centrum IKO heeft een vast team van medewerkers op kantoor en vrijwillige medewerkers in de regio. De regiomedewerkers ondersteunen het
Centrum IKO en helpen ouders in de regio. Zij bieden praktische, mentale en maatschappelijke
ondersteuning.

Raad van toezicht

Directeur

Secretaresse

116.000
Hulplijn

Interantionale
kinderontvoering

Sociaal
Maatschappelijk
medewerker

Jurist

HBO-Jurist

Stagaire

Jurist

Mediation
Bureau

Jurist

Coördinator
Jurist

18 Mediators

Diensten waaronder de salarisadministratie, het onderhouden van de website en de automatisering
worden door externe partijen verzorgd. Stichting Centrum IKO is op hoofdlijnen trendvolger van
de CAO van de NPO (Nederlandse Publieke Omroep). De pensioenen zijn ondergebracht bij PNO
media.
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2. De organisatie

De leden van de Raad van Toezicht:
•
•
•
•

Dhr. prof. mr. P. Vlaardingerbroek, voorzitter
Mevr. E. de Waal
Dhr. R. Lips.
Mevr. prof. mr. dr. B. de Hart

Statutair directeur

• Mevr. E. Prins (tot 30-6-2014)
• Dhr. mr. C. Çörüz

De medewerkers:

• Mevr. mr. C.C.S. Lazar, jurist
jurist en coördinator Het Mediation Bureau.
• Mevr. mr. E. M. Molendijk,
jurist en projectleider 116000 Hulplijn.
• Mevr. mr. M.P. Schulte,
jurist en projectleider LEPCA conferentie.
• Dhr.mr. A. M. Storm,
jurist en cross border mediator.
• Mevr. mr. K. Rongen (tot 1-7-2014)
project assistent LEPCA project.
• Mevr. M. K. Pronk,
medewerker 116000 Hulplijn, sociaal maatschappelijk.
• Mevr. drs. S.C. Labadie LLB,
medewerker 116000 Hulplijn, juridisch
• Mevr. I. van Rooij-de Mos,
directiesecretaresse.

Stagiaires:

Mw. V. Lingg
Mw. Y. Zwart (tot oktober 2014)

De regiomedewerkers werkten in 2014 op vrijwillige basis mee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mevr. mr. S. Barghi
Mevr. mr. E. Bouwes Bavinck – Vink
Dhr. mr. N. van Bergeijk
Dhr. W. van Campen
Mevr. I.B. van Dijck
Dhr. S. Langenhuijzen
Mevr. I. Mondria
Dhr. R. Schouten
Mw. N. Bruijn
Mw. S. Roijen
Mw. S. Veefkind-Reyes
Mw. R. Timmers
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2. De organisatie

De vrijwilligers worden eerst uitgebreid gescreend en geschoold voordat zij ingezet worden. Zolang
de regiomedewerkers verbonden zijn aan het Centrum IKO is het volgen van training een permanent
onderdeel van hun werkzaamheden. De samenstelling van de groep wisselt soms, maar het Centrum
IKO streeft naar minimaal 1 regiomedewerker per regio. Mede door de inzet van de regiomedewerkers is het Centrum IKO in staat op 24/7 bereikbaar te zijn in noodgevallen voor ouders en professionals.

Externe dienstverleners:
•
•
•
•

Gene It, onderhoud automatisering
FLMM, bouw en onderhoud website
Dierdorp registeraccountants, loonadministratie
GrossCreative grafische vormgeving, publicaties en website

Samenwerking en scholing

Het Centrum IKO is het expertisecentrum op het gebied van internationale kinderontvoering en
hecht daarom veel waarde aan samenwerking en permanente scholing van haar medewerkers. Het
Centrum IKO werkt samen met overheden en organisaties in binnen- en buitenland. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan ouders, kinderen en professionals door
de afstemming van elkaars activiteiten op het gebied van vermissingen en kinderontvoeringen. Een
deel van de ketenpartners overleggen samen drie of vier keer per jaar. Met andere organisaties wordt
contact onderhouden op momenten dat het nodig is. De 116000 Hulplijn is partner van de koepel
organisatie MCE, Missing Children Europe. Het is de taak van de directeur om contacten te onderhouden met de netwerkpartners in binnen-en buitenland. Op zaakniveau wordt door medewerkers
van diverse organisaties samengewerkt.
Scholing is een essentieel onderdeel van het werk van een expertisecentrum. Ouders en professionals hebben het vertrouwen dat het Centrum IKO op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen in
wetgeving en jurisprudentie. Het Centrum IKO besteedt in hoofdstuk 5 uitgebreid aandacht aan de
scholing en samenwerking in 2015.
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3. Informatie, advies en begeleiding in 2014
Inleiding

Het Centrum Internationale Kinderontvoering ziet een duidelijke toename van het aantal contacten sinds 2007 tot 2014, te weten van 600 naar 6.000 contactmomenten. Maar wat betekent dat?
Het betekent onder meer dat het bewustzijn van ouders groeit, de bekendheid van het Centrum
IKO toeneemt, maar ook dat de controle op de luchthavens bij het uitreizen met één ouder de
aandacht krijgt die het verdient. In 2014 heeft het Centrum IKO 5.956 keer contact gehad met
ouders en professionals die te maken hebben met een situatie die raakt aan een internationale
kinderontvoering of een vermissing. Ouders en professionals kunnen het Centrum IKO bereiken
via het reguliere telefoonnummer van het Centrum IKO, maar ook op de 116000 Hulplijn voor
vermiste kinderen. In dit jaarverslag wordt apart aandacht besteed aan de 116000 Hulplijn voor
vermiste kinderen, gezien de financiering van de Europese Commissie apart wordt verkregen.
Gelet op de groei van het aantal contacten en zaken heeft het Centrum IKO in dit jaarverslag
gekozen voor visualisatie met behulp van grafieken, zodat het aantal betrokken ouders en de
betrokken landen duidelijk worden. De vragen van deze ouders en professionals concentreren zich
voornamelijk rond internationale kinderontvoering, onttrekking aan het ouderlijk gezag op grond
van het Wetboek van Strafrecht, een vakantie van de andere ouder naar het buitenland of de angst
voor een ontvoering van hun kind naar het buitenland. De controle op de luchthavens zorgt voor
veel vragen bij ouders, zowel getrouwd als gescheiden, en brengt een bewustwording met zich
mee in het hele land. Het is opvallend dat veel ouders niet weten waar hun kind op vakantie gaat.
Lees meer over de verschillende ouders in de voorbeeldzaken, welke een illustratie vormen van de
ouders waar het Centrum IKO dagelijks mee werkt.

3.1 Telefonische en e-mail contacten
Inleiding

In 2014 is weer gebleken dat veel mensen hun weg naar het Centrum IKO weten te vinden. In
totaal zijn 3.312 telefoongesprekken gevoerd en 2.644 e-mail contacten geweest. Het adviseren en
informeren van mensen die privé, dan wel professioneel, met internationale kinderontvoering te
maken krijgen behoort dan ook tot de belangrijkste taak van het Centrum IKO. Cliënten nemen
contact op per e-mail of telefonisch. Steeds meer cliënten, zowel ouders als professionals, weten
ons ook buiten kantoortijd te vinden. In 2014 heeft het Centrum IKO 70 contacten buiten kantoortijd behandeld.
Sinds de oprichting van het Centrum IKO weten steeds meer cliënten het Centrum IKO te vinden.
Dit blijkt onder meer uit de sterke toename in contacten. Onderstaande tabellen geven dit weer.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Telefoon

1.299

1.825

1.920

2.028

1.918

2.421

3.313

3.312

E-mail

-

1.189

1.177

1.364

1.643

2.168

2.422

2.644

Totaal

1.299 3.014

3.097

3.392

3.561

4.589

5.735

5.956
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3. Activiteiten en dienstverlening

Telefoon
E-Mail
Totaal

Telefonische contacten in 2014

De meeste cliënten die contact opnemen met het Centrum IKO zijn de ouders met zorgen over
hun eigen kinderen, het gaat hierbij om bijna twee derde van de telefoongesprekken. Het Centrum
IKO heeft in 32% van het totaal aantal telefonische contacten met de vaders gesproken en in 30%
met de moeders. De medewerkers van het Centrum IKO bespreken de zaken het liefst met de
direct betrokkenen. Soms is het echter wenselijk om de kwestie met de professionals te bespreken
die de betreffende ouder ondersteunen. Het Centrum IKO wordt regelmatig benaderd door professionals. Te denken valt hierbij aan advocaten, de politie of medewerkers uit de jeugdzorg en het
maatschappelijk werk die om advies vragen. Uiteraard is er ook overleg met de Centrale autoriteit,
onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Overzicht telefoongesprekken per maand

In onderstaande tabel is een overzicht van de telefoongesprekken in 2014 opgenomen, per maand
gesorteerd in inkomend en uitgaand. De eerste kolom geeft het totaal aantal contacten per maand
aan. Onderaan de tabel staan het totaal aantal telefooncontacten in 2014 aflezen. In juli 2014 is een
uitschieter van 550 telefoongesprekken te zien. Veel cliënten hadden vragen over het onderwerp
toestemming voor vakantie.
Telefoon 2014
Maand

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

14

Totaal

227
196
227
273
221
258
550
339
297
255
232
237
3312

Inkomend

181
154
188
240
185
218
497
273
208
196
174
174
2688

Uitgaand

46
42
39
33
36
40
53
66
89
59
58
63
624
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3. Activiteiten en dienstverlening

Uitgaand
Inkomend
Totaal

Bij het Centrum IKO wordt ook bijgehouden met welk type cliënt wordt gesproken.
In onderstaande diagram is een weergave van het aantal telefoongesprekken per cliënttype.

Vader

803
1062

Moeders
Familie en vrienden
Professionals

468

979

E-mail contacten in 2014

Ook uit de e-mail contacten blijkt dat de ouders tot de grootste groep cliënten behoort. Bijna 70%
van de e-mail contacten is tussen een medewerker van het Centrum IKO en een ouder. Wel is
vaker met vaders (42%) contact per e-mail dan met moeders (28%). De ervaring leert dat het bij
gecompliceerde zaken, zoals een dreigende internationale kinderontvoering, de voorkeur verdient
om telefonisch contact te onderhouden. Op deze manier wordt het best gewerkt naar een advies
op maat. Anderzijds is de e-mail uitermate geschikt om een advies schriftelijk te doen toekomen
zodat ouders deze later terug kunnen lezen. De e-mail wordt regelmatig als communicatiemiddel
gebruikt in de contacten met professionals, zoals onder andere de Centrale autoriteit, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Raad voor Rechtsbijstand, maar ook advocaten en de Nationale
Politie.
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Overzicht e-mail contacten per maand

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de e-mail contacten in 2014. De eerste kolom geeft
het totaal aantal contacten per maand aan. In de tweede en derde kolom is een weergave van het
onderscheid tussen inkomende en uitgaande e-mails. Onder aan de tabel staat het totaal aantal emailcontacten in 2014.
Maand
Januari 2014
Februari 2014
Maart 2014
April 2014
Mei 2014
Juni 2014
Juli 2014
Augustus 2014
September 2014
Oktober 2014
November 2014
December 2014
Totaal

Totaal
234
158
180
196
181
176
291
304
206
255
272
191
2.644

Inkomend
131
80
107
111
91
94
150
160
96
141
155
90
1.406

Uitgaand
103
78
73
85
90
82
141
144
110
114
117
101
1.238

Uitgaand
Inkomend
Totaal
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Bij het Centrum IKO wordt ook bijgehouden met welk type cliënt wordt gemaild.
In onderstaande diagram is een weergave van het aantal e-mails per cliënttype.
526

Vader
Moeders
Familie en vrienden
Professionals

277
1099

742

3.2. Nieuwe, lopende en afgesloten zaken
Inleiding

In 2014 zijn er in totaal 1.912 nieuwe contacten binnengekomen. Wanneer een ouder om advies vraagt,
wordt altijd een tweedelijns zaak gemaakt. Professionals, familieleden en organisaties worden een eerstelijns zaak. Van alle nieuwe contacten zijn 1.271 nieuwe tweedelijns zaken gemaakt in 2014.
Cliënten zijn emotioneel, ze hebben angst hun kind kwijt te raken en zijn op zoek naar de juiste juridische informatie en begeleiding in deze moeilijke tijd. Naast juridisch advies biedt het Centrum IKO
ondersteuning. Sommige contacten kunnen in één gesprek worden afgehandeld. In 2014 waren dit
641 eerstelijns zaken. Van 22 van deze contacten is in tweede instantie toch nog een zaak gemaakt.
Cliënt had behoefte aan langdurig advies en begeleiding. Deze zaken vallen onder het totaal van 1.271
tweedelijns zaken.

Afgehandeld eerste lijn

In 2014 hebben 641 mensen verzocht om advies of informatie en hadden geen verdere begeleiding
nodig. Onder deze categorie vallen advocaten uit het binnen- en buitenland, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, politie en de Koninklijke Marechaussee. Het Centrum IKO wordt
met regelmaat benaderd door professionals die niet weten van het Haags Kinderontvoeringsverdrag of
überhaupt nooit gehoord hebben van een internationale kinderontvoering. Deze professionals worden
geholpen met uitleg en verwijzingen indien nodig. Overleg over een specifieke zaak kan alleen met
schriftelijke toestemming van de betrokken ouder. De ouder is verantwoordelijk voor deze machtiging
en het Centrum IKO wil de ouder van tevoren zelf spreken. De ouder is degene met de meeste details
over de situatie en is degene die achter het verzoek tot teruggeleiding moet staan.
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Onderwerpcode
Verzorgende ouder ontvoerder
Niet verzorgende ouder ontvoerder
Co-ouder ontvoerder
Ontvoering door familie
Totaal uitgevoerde ontvoeringen
Binnenlandse ontvoering/omgang
Preventie
Internationale omgangsregeling
Toestemming voor vertrek
Toestemming voor vakantie
Weerleggen van dreiging
Algemeen advies
Geoorloofde overbrenging
Kind terug
116000 vermissing

Aantal eerstelijns
89
42
8
5
144
11
90
29
30
150
2
147
20
2
16

De 144 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.

Nieuw binnengekomen zaken
In 2014 zijn 1.271 nieuwe tweedelijnszaken zijn geregistreerd. Dat betekent 1.271 ouders die te maken
hebben gehad met een internationale kinderontvoering, maar eveneens toestemming voor een vakantie of verhuizing naar het buitenland, een dreigende kinderontvoering of omgang willen met hun kind
in het buitenland. Een ontvoering binnen het Koninkrijk is naar Saba, Bonaire of Sint-Eustasius die
bijzondere gemeentes zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Categorie
Verzorgende ouder ontvoerder
Niet verzorgende ouder ontvoerder
Co-ouder ontvoerder
Ontvoering door familie
Totaal uitgevoerde ontvoeringen
Ontvoering binnen het Koninkrijk
Binnenlandse ontvoering/omgang
Dreigende ontvoering
Internationale omgangsregeling
Toestemming voor vertrek
Toestemming voor vakantie
Weerleggen van dreiging
Geoorloofde overbrenging
Kind terug
Algemeen advies
116.000
Totaal zaken 2014

18

Aantal zaken
109
44
13
4
170
1
22
246
56
74
595
4
28
2
54
19
1.271

Aantal kinderen
162
62
18
5
247
1
34
362
87
113
792
4
42
2
71
15
1.768
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Uitgevoerde internationale kinderontvoering
Een ouder die een internationale kinderontvoering pleegt, neemt bijna altijd alle kinderen uit het gezin
mee. Het totaal aantal zaken met een uitgevoerde ontvoering is 170 in 2014. Hiervan was in 119 gevallen de moeder de ontvoerder en in 47 gevallen heeft de vader het kind meegenomen. In vier gevallen
heeft de familie het kind ontvoerd. In 2014 zijn 247 kinderen ontvoerd door een ouder of familielid.
Er is een verschil in de rol die een ouder speelt in de opvoeding van het kind; ouders kunnen nog
samen wonen, een co-ouderschap hebben en de zorgverdeling kan bij de moeder liggen of bij de vader. Het Centrum IKO heeft onderscheid gemaakt in de onderwerpcodes in een ontvoering door de
verzorgende ouder, de niet-verzorgende ouder, de co-ouder en een ontvoering door een familielid. De
verzorgende ouder van het kind heeft in 2014 in 109 gevallen het kind ontvoerd. In 102 gevallen heeft
de moeder het kind ontvoerd, in zeven situaties situatie was het de vader. In totaal werden 162 kinderen meegenomen door hun verzorgende ouder vanuit het land van hun gewone verblijfplaats.
In 2014 zijn 44 zaken waarin het kind ontvoerd is door de niet-verzorgende ouder. In 38 van deze
zaken heeft de vader het kind meegenomen en in zes zaken de moeder. In totaal waren 62 kinderen
betrokken. In 13 zaken is het kind meegenomen door de co-ouder. Hierbij gaat het om 11 moeders
en twee vaders die het kind hebben meegenomen. In totaal zijn 18 kinderen meegenomen door een
co-ouder.
In 2014 zijn vijf kinderen ontvoerd door een familielid. In deze gevallen waren één of beide ouders het
niet eens met de verhuizing van de kinderen. In drie van de vier gevallen waren het de grootouders die
de kinderen achterhielden, in één geval nam de biologische ouder contact op.
In 2014 ligt het percentage ontvoerende moeders wederom rond de 70%. Dit percentage ligt al jaren
rond dit getal. In 2014 kregen 247 kinderen te maken met een verhuizing naar het buitenland waar een
van hun ouders geen toestemming voor had gegeven.

Suriname

Ouders zijn nooit gehuwd geweest, sinds 2011 leven zij niet meer samen. Ouders hebben gezamenlijk
gezag, vader heeft dit in een gerechtelijke procedure verkregen. Moeder leeft de omgangsregeling regelmatig niet na. Moeder is met hun zoon en met toestemming van vader op vakantie gegaan naar Suriname. Moeder had afgelopen weekend terug moeten komen en vader had dat weekend recht op omgang.
Echter, vanaf het moment dat moeder op vakantie is gegaan, is geen contact meer geweest. Vader is nu
bang dat moeder niet teruggekeerd is en ook niet meer terug zal komen.
Op de vraag of vader al langs het huis is geweest om te kijken of moeder en zoon zijn teruggekeerd,
antwoordt vader dat moeder meteen de politie belt om aangifte te doen, wanneer hij in de buurt van
haar huis komt. De laatste keer heeft vader zijn recorder aangezet om het gesprek op te nemen, zodat
hij zich kon verdedigen ten opzichte van de beschuldigingen van moeder. Vader heeft al eerder melding
gedaan bij de politie. De politie heeft toen een agent gestuurd wanneer moeder niet meewerkt aan de
omgang. Het Centrum IKO adviseert om iemand anders bij moeder langs te laten gaan en te verifiëren
of moeder met hun zoon weer in Nederland is, omdat vader risico loopt te worden beschuldigd door
moeder. De zoon moet weer naar school na het weekend dat vader contact opneemt, dus mogelijk kan
vader de school bellen. In een volgend contact is gebleken dat moeder en zoon zijn teruggekeerd naar
Nederland, maar later dan afgesproken.

Verdragsland

Bij een internationale kinderontvoering wordt onderscheid gemaakt tussen een ontvoering naar een
Verdragsland en een Niet-Verdragsland. Een Verdragsland is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag, waardoor het mogelijk is een verzoek tot teruggeleiding van het kind in te dienen. In 79
zaken heeft een ouder advies gevraagd over een ontvoering vanuit Nederland naar een Verdragsland.
In 33 zaken hebben ouders advies gevraagd in een ontvoering vanuit een Verdragsland naar Nederland.
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Het Centrum IKO heeft een aantal zaken gehad waarin advies werd gevraagd over ontvoeringen van
of naar Verdragslanden waarbij het land Nederland geen rol speelt als verblijfplaats van de ouders of
het kind. Echter, in bijna al deze gevallen is een Nederlands belang aanwezig. Het gaat hier bijvoorbeeld om expats, ouders met een Nederlandse nationaliteit die woonachtig in het buitenland zijn of
buitenlandse ouders met familie in Nederland die advies en begeleiding nodig hebben. In 2014 zijn
14 ontvoeringszaken binnengekomen buiten Nederland om waarbij een Verdragsland betrokken was.
In totaal zijn 126 zaken met vragen over ontvoeringen naar Verdragslanden, al dan niet met betrokkenheid van Nederland hierbij. In 93 gevallen heeft de moeder het kind ontvoerd naar een Verdragsland en in 31 situaties heeft de vader het kind meegenomen. In twee gevallen heeft de familie het kind
meegenomen naar een Verdragsland.

Thailand

Ouders zijn Nederlands en Thai. Zij hebben een tweeling van 10 jaar. Ze zijn 16 jaar getrouwd. De
ouders waren gelukkig getrouwd naar vaders idee en ze zijn in juni 2014 op vakantie gegaan naar Thailand. Tijdens de vakantie escaleerde de situatie. Moeders familie heeft vader het huis heeft uitgezet en
gezegd dat hij de kinderen nooit meer te zien zou krijgen. De familie van vader is naar Thailand gegaan
om te bemiddelen. Moeder heeft in Nederland haar eigen bedrijf en een groot deel van haar familie
woont in Nederland. Vader wil Thailand niet uit zonder zijn kinderen. Moeder heeft de paspoorten
achtergehouden, maar vader heeft wel zijn eigen documenten. Vader krijgt uitleg over het Haags Kinderontvoeringsverdrag, de Centrale autoriteit, het strafrecht, de echtscheiding, een kort geding voor het
paspoort en dat het verstandig is voor vader om op goede voet met moeder te blijven totdat ze terug zijn.
Uiteindelijk verzoenen de ouders en keert iedereen terug naar Nederland. De vakantie is voor vader
niet ontspannen verlopen!

Niet-Verdragsland

Een ontvoering vanuit Nederland naar een Niet-Verdragsland kan gecompliceerde procedures met
zich meebrengen. In 2014 zijn 28 zaken binnengekomen bij het Centrum IKO waarin hiervan sprake
was. Een ontvoering naar een Niet-Verdragsland valt niet onder het Haags Kinderontvoeringsverdrag
en dat betekent dat een ouder aangewezen is op diplomatieke onderhandelingen tussen de Nederlandse ambassade en de autoriteiten in het betreffende land. In mindere mate komt het voor dat een kind
vanuit een Niet-Verdragsland naar Nederland wordt meegenomen. Dit is in 2014 acht keer gebeurd.
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In 27 zaken heeft de moeder het kind meegenomen van en naar een Niet-Verdragsland en in 18 zaken
heeft de vader het kind meegenomen van en naar een Niet-Verdragsland. In twee geval heeft de familie het kind ontvoerd naar een Niet-Verdragsland. Dat kan betekenen dat beide ouders het niet eens
zijn met de ontvoering of dat een van de ouders is overleden.
Daarnaast zijn ontvoeringszaken van of naar een Niet-verdragsland binnengekomen die geen betrekking hadden op Nederland. In deze zaken is bijna altijd wel een Nederlands belang. Het gaat dan om
Nederlandse burgers woonachtig in het buitenland, om Nederlandse kinderen of expats. De ontvoeringen speelden zich af tussen de volgende landen: Denemarken - Egypte, Onbekend - Estland, BelgiëGhana, Verenigd Koninkrijk - Irak, Canada - Libanon, Seychellen - Rusland, België - Egypte, Verenigd
Koninkrijk-Irak.
Het feit dat sommige landen onbekend zijn gebleven, betekent dat de ouders geen aanvullende informatie wilden verschaffen. Voor het advies is het altijd belangrijk welke landen het betreft, het wordt
alleen niet altijd medegedeeld.
Het Centrum IKO heeft in 2014 in totaal 22 ontvoeringszaken behandeld waarbij Nederland niet
betrokken was.

Pakistan

Moeder en vader zijn beiden van Pakistaanse afkomst. De ouders zijn getrouwd. Hun zoon is 6 jaar
oud. Het gezin gaat in de kerstvakantie naar Pakistan voor familiebezoek. Vader vertrekt eerder om
vrienden te bezoeken. Moeder en kind reizen hem een paar dagen later na. De afspraak is dat moeder
begin januari weer naar Nederland terugkeert en dat vader en zoon zich eind januari weer bij haar
voegen. Het loopt anders. De ouders krijgen ruzie. Vader wil niet meer terug naar Nederland. Hij wil
scheiden. Hij vindt dat zijn leven in Pakistan beter is. Hij heeft het reisdocument van de zoon meegenomen en is bij moeder weggegaan. Moeder belt vanuit Pakistan het Centrum IKO en vraagt wat ze
kan doen. Het Centrum IKO heeft moeder uitgelegd wat een internationale kinderontvoering is. Dat
Pakistan niet bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag is aangesloten, maakt de situatie extra lastig. Als
moeder zonder haar zoon uit Pakistan vertrekt, wordt het heel moeilijk om haar zoon naar Nederland
terug te krijgen. De moeder kan een advocaat in Pakistan raadplegen, maar daarnaast kan ze het beste
beide families vragen met elkaar in gesprek te gaan en zo een oplossing in de familiesfeer te bewerkstelligen. Ouders zijn thans nog niet tot een oplossing gekomen.
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Dreigende internationale kinderontvoering
In 2014 is het Centrum IKO is in 246 zaken benaderd over een dreigende internationale kinderontvoering, waarvan één zaak een dreigende ontvoering door familie. Het merendeel hiervan zijn moeders
die bang zijn voor een internationale kinderontvoering, namelijk 131 moeders. Een van deze 131 moeders was bang voor een ontvoering door de familie. In totaal zijn 355 kinderen betrokken bij zaken
met betrekking tot een dreigende kinderontvoering. Van de resterende 115 zaken was de vader bang
dat moeder het kind ging ontvoeren.

Verdragsland

Het Centrum IKO heeft in totaal 149 zaken behandeld waarbij sprake was een dreigende kinderontvoering naar een Verdragsland. In zeven zaken ging het om een dreiging vanuit een Verdragsland naar
Nederland. In twee zaken belde de ouder vanuit een Verdragsland met zorgen voor een ontvoering
naar een ander Verdragsland waarbij Nederland niet betrokken was. Het ging daarbij om een dreigende ontvoering vanuit België naar Turkije en een dreigende ontvoering van België naar Roemenië.
In totaal is in 76 gevallen de moeder bang en in 72 gevallen heeft de vader angst dat het kind ontvoerd
gaat worden naar een Verdragsland.
De meeste ouders waren bang voor een ontvoering van hun kind vanuit Nederland naar Marokko,
te weten negentien ouders. Achttien ouders waren bang voor een ontvoering naar Turkije. Dertien
ouders waren bang voor een ontvoering naar Brazilië, elf ouders waren bang voor een ontvoering naar
het Verenigd Koninkrijk, zeven ouders waren bang voor een ontvoering naar Duitsland.
Het Centrum IKO is met drie zaken bekend waarbij de angst van een ouder voor een ontvoering naar
een Verdragsland is uitgekomen. In een van deze zaken zijn de kinderen inmiddels wel teruggekeerd
naar Nederland.

Niet-Verdragsland

Er zijn 97 zaken binnengekomen over een dreigende situatie naar land wat niet is aangesloten bij het
Haags Kinderontvoeringsverdrag. Uiteraard wordt bij iedere ouder de angst serieus genomen. De gevolgen van een ontvoering naar een Niet-Verdragsland zijn echter vaak langduriger en ingewikkelder
dan bij een Verdragsland. In 55 zaken is de moeder bang dat het kind ontvoerd gaat worden en in 42
zaken is de vader bang dat het kind ontvoerd gaat worden. Van deze 97 zaken gaan 87 zaken over een
dreigende situatie vanuit Nederland naar een Niet-Verdragsland. In drie zaken namen ouders uit het
buitenland contact op in verband met hun angst voor een ontvoering van hun kind naar Nederland
toe.
In zeven zaken werd het Centrum IKO benaderd vanwege een dreigende ontvoering buiten Nederland
om. Dit betreft bijvoorbeeld ouders met familie in Nederland of ouders met de Nederlandse nationaliteit woonachtig in buitenland. Het betrof zeven zaken met België–Algerije (2x), België – Armenië,
Egypte-Australië, Frankrijk-Algerije, Mali-Madagaskar, Verenigde Staten-Kenia.
Opvallend in 2014 zijn de vijftien zaken van een dreigende internationale kinderontvoering naar een
onbekend land. Het Centrum IKO heeft de ouder in dit geval wel gevraagd naar het land, maar gezien de vele mogelijkheden was het voor de ouder onduidelijk naar welk land het kind ontvoerd zou
worden. Dit maakt de advisering lastiger, omdat het niet toegespitst kan worden op een bepaald land.

Griekenland

Een vader belt met een vraag over een dreiging naar Griekenland. Vader is Nederlands en moeder is
Grieks. Samen hebben ze een zoon van 7 jaar. Ze zijn vijf jaar geleden gescheiden en moeder is redelijk
snel daarna hertrouwd met een Griekse man. De zoon woont bij zijn vader. Volgens de omgangsregeling
is hun zoon elk tweede weekend bij zijn moeder. De moeder gaat ook op woensdag met de zoon naar
zwemles. Elke zomervakantie gaat de jongen met zijn moeder naar Griekenland. Vader is nu bang dat
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moeder hun zoon niet meer terugbrengt na de vakantie. Vader vraagt het Centrum IKO wat hij kan
doen. Het Centrum IKO geeft hem uitleg dat wat gezamenlijk gezag is. Dit betekent dat van beide ouders toestemming voor een vakantie nodig is. Deze toestemming om met het kind naar het buitenland
te mogen reizen is bestemd voor de duur van de vakantie. Mocht het nu zo zijn dat moeder besluit niet
meer terug te komen, dan kan vader een verzoek tot teruggeleiding van hun zoon naar Nederland indienen. Griekenland is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Als advies wordt aan vader
meegegeven dat hij het beste met moeder kan overleggen over de vakantie en alleen zijn toestemming
voor een bepaalde tijd geeft. Tenslotte is vader gewezen op de preventietips en de formulieren voor dossiervorming die vader op onze website kan terugvinden.

Weerleggen van een dreiging
Het Centrum IKO wordt ook benaderd door ouders die de omgang of vakantie met hun kind ontzegd
wordt, in verband met het feit dat de andere ouder angst heeft voor een internationale kinderontvoering. Het tegendeel bewijzen is lastig. Hoe overtuig je de ouder dat je niet van plan bent om je kind te
gaan ontvoeren. Meestal is de rechter betrokken bij deze zaken in verband met het begeleiden van de
omgangsregeling. Het ging in 2014 om vier zaken. Drie moeders en één vader wilden bewijzen dat zij
geen plannen hadden om hun kinderen te ontvoeren naar buitenland. Het betrof vier kinderen.

Indonesië

Een moeder belt. Zij heeft de Indonesische nationaliteit en vader is Nederlands. Ouders zijn 12 jaar getrouwd, maar vader heeft een echtscheidingsprocedure gestart. Ouders hebben samen een dochter van
4 jaar. Vader is bang dat moeder het kind gaat ontvoeren en wil daarom geen toestemming geven voor
vakantie. In een opwelling van emotie heeft de moeder tegen vader gezegd dat als zij hun dochter maar
weinig zou zien door de echtscheiding, zij hun dochter mee zou nemen naar Indonesië en haar daar
houdt. Deze uitspraak wordt nu tegen moeder gebruikt. Zij is er achter gekomen dat vader het paspoort
van hun dochter al twee jaar heeft verstopt en dat vader in het ouderschapsplan wil laten opnemen dat
hun dochter nooit naar Indonesië mag voor vakantie. Moeder wil daarom het ouderschapsplan niet
ondertekenen.
Vader heeft goed contact met de familie van moeder in Indonesië en ouders zijn er ook vaak geweest.
Vader en moeder hebben veel gezamenlijke vrienden, moeder heeft een goede baan in Nederland en ze
hebben een koopwoning. Dochter heeft enkel de Nederlandse nationaliteit.
Moeder heeft een aantal voorstellen gedaan, maar dezen zijn allen afgewezen door vader. Moeder is
bereid om van alles vast te leggen. Haar zus werkt bij de regering en wil graag een verklaring afgeven,
evenals de gemeenschappelijke vrienden, waarin staat dat dochter terug zal keren na de vakantie. Een
tweede voorstel is dat een gemeenschappelijke vriend van hen een garantie schrijft dat moeder terug
zal komen. Het laatste voorstel was dat zij haar Indonesische nationaliteit opgeeft en een Nederlands
paspoort vraagt, zodat ook zij een visum nodig heeft om naar Indonesië te kunnen. Vanuit het Centrum
IKO wordt moeder geadviseerd om vader duidelijk te maken dat de toekomst van moeder in Nederland
zal zijn. Hierbij wordt de mogelijkheid van mediation uitgebreid besproken. Tussen ouders is in deze
recente fase van echtscheiding veel vertroebeling in de communicatie.

Internationale omgangsregeling
Omgang met uw kind in het buitenland brengt juridische en emotionele uitdagingen met zich mee.
Het kind moet reizen naar een ander land, de tickets moeten betaald worden en er moeten duidelijke
afspraken zijn. Kortom, het vertrouwen tussen ouders moet goed zijn. Het Centrum IKO werd in 2014
advies gevraagd over 56 internationale omgangsregelingen. De ouder die omgang met het kind wenst,
kan het Centrum IKO benaderen of de ouder waar het kind woont en die moet meewerken aan de
omgangsregeling. Van de 56 zaken wilden 47 vaders en negen moeders omgang met hun kind. Het
gaat totaal om 87 kinderen.
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In 2014 werd in drie zaken advies gevraagd over een internationale omgang buiten Nederland om te
weten; Italië - Colombia, Panama - Frankrijk en Canada - India.

Verdragsland

In de categorie internationale omgangsregeling met een Verdragsland betrof het 14 ouders die in het
buitenland wonen en omgang met hun kind wensen dat in Nederland woont. Het Centrum IKO werd
door 34 in Nederland woonachtige ouders benaderd. Deze ouders wilden omgang met hun kind in
het buitenland. In twee zaken benaderden ouders ons waarbij Nederland niet het land was waar de
omgang plaats zou vinden of waar het kind woonde.

Niet-Verdragsland

Bij zes zaken werd advies gevraagd over internationale omgangszaken met een Niet-Verdragsland. In
vijf zaken vroeg de ouder advies om het kind vanuit een Niet-Verdragsland naar Nederland te laten reizen voor een omgangsregeling. Het betrof vijf moeders en één vader. In totaal werd over tien kinderen
advies gevraagd bij internationale omgang met een Niet-Verdragsland.

Frankrijk

In 2009 heeft vader de kinderen naar Frankrijk ontvoerd. Tijdens een procedure over deze ontvoering
zijn de ouders in mediation gegaan en heeft de moeder ermee ingestemd dat de kinderen voortaan in
Frankrijk wonen. Vader leeft nu echter de omgang, die in de mediation is afgesproken, niet na.Moeder
vraagt zich af wat ze kan doen. Tijdens het telefoongesprek wordt aan moeder duidelijk gemaakt dat
de gewone verblijfplaats Frankrijk is en dat ze daarom in Frankrijk zal moeten procederen. De moeder geeft aan dat procederen, financieel een probleem zou kunnen worden. Het Centrum IKO stuurt
moeder een email met informatie over het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand in Frankrijk. Wel
heeft moeder al contact met een advocaat in Frankrijk.

Toestemming voor vertrek
In 2014 zijn 74 zaken binnengekomen over toestemming voor vertrek. Van deze 74 zaken vroegen 61
moeders en 13 vaders advies over hoe zij legaal met kinderen terug konden keren naar het buitenland
of naar Nederland. Het Centrum IKO acht het van groot belang dat ouders goed voorgelicht worden
over de consequenties van hun vertrek naar het buitenland of hun terugkeer naar Nederland. Op deze
manier kan voorkomen worden dat ouders hun kind ontvoeren en naderhand in een benarde situatie
terecht komen. In 2014 werd over 113 kinderen advies gevraagd om legaal hun verblijfplaats te wijzigen.

Verdragsland

Het Centrum IKO is door 29 ouders benaderd om legaal vanuit een Verdragsland naar Nederland te
vertrekken. Dat waren 22 moeders en 7 vaders.
Niet iedere ouder wil zijn kind echter in Nederland laten opgroeien. Daar kunnen vele redenen voor
zijn zoals heimwee, familieleden in het buitenland die overlijden of een echtscheiding. In 2014 hebben
20 ouders het Centrum IKO benaderd die vanuit Nederland naar een Verdragsland wilden vertrekken.
Dit betrof in totaal 18 moeders en twee vaders.
Twee zaken speelden zich af buiten Nederland om namelijk; Italië – België en
Frankrijk – Verenigde Staten. Het betrof om 79 kinderen.

Tsjechië

Moeder is vijf jaar geleden van Tsjechië naar Nederland gekomen. Moeder belt en vertelt dat het kind
gedeeltelijk in Nederland is, maar overwegend in Tsjechië bij oma moederszijde. Moeder heeft naar
Tsjechisch recht het eenhoofdig gezag, vader heeft in Tsjechië beperkt gezag en recht op om het weekend
omgang. In Tsjechië lopen al drie jaar procedures over het gezag en er is een psychologisch onderzoek
gedaan bij de zoon. De zoon mist zijn moeder en wil het liefste bij zijn moeder en zijn oma moederszijde
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zijn. De Tsjechische rechter heeft bepaald dat gedurende de procedure het kind in Tsjechië moet blijven
wonen. Moeder wil nu graag weten of het kind naar Nederland mag verhuizen. Zij geeft hierbij aan dat
de jongen vóór de zomervakantie al een maand in Nederland op school heeft gezeten, de jongen in Nederland is ingeschreven in Nederland is verzekerd. De facto is het kind echter grotendeels in Tsjechië bij
de oma moederszijde. Een medewerker van het Centrum geeft uitleg over het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Het lijkt er op dat de gewone verblijfplaats in Tsjechië is. Wanneer het kind nu in Nederland
wordt gehouden, kan sprake zijn van een internationale kinderontvoering. Uit het gesprek blijkt dat
vader niet veel geld heeft en in Tsjechië zonder advocaat procedeert. De moeder vraagt zich af of dat een
drempel voor vader zou zijn om in Nederland te procederen, waarop wordt uitgelegd dat vader wellicht
in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp in Nederland. Tevens attendeert het Centrum IKO
moeder erop dat de Tsjechische rechter heeft bepaald dat het kind in Tsjechië moet wonen gedurende
de procedure.

Niet-Verdragsland

Het Centrum IKO is in 22 zaken benaderd over toestemming voor vertrek vanuit of naar een NietVerdragsland. Het betrof 12 moeders en één vader waarbij deze ouder vanuit Nederland naar een NietVerdragsland wilden vertrekken. In zes zaken wilde de moeder vanuit een Niet-Verdragsland naar
Nederland terugkeren en in twee zaken wilde de vader vanuit een Niet-Verdragsland naar Nederland
terugkeren. In één zaak nam moeder contact op omdat zij vanuit Duitsland naar een onbekend land
wilde verhuizen. Nederland was hier niet bij betrokken. Het ging om 34 kinderen.

Toestemming voor vakantie
Het Centrum IKO merkt voor iedere schoolvakantie een toename van het aantal ouders met vragen
over het alleen reizen met hun kind. Het gaat hierbij zowel om ouders die zelf op vakantie willen als
om ouders die willen voorkomen dat de andere ouder op vakantie gaat. In 2014 is weer regelmatig aandacht in de media geweest voor het alleen reizen met een minderjarige. Steeds meer ouders zijn zich er
van bewust dat zij goed voorbereid op vakantie moeten gaan en nemen daarom veelal contact op met
het Centrum IKO. Het Centrum IKO geeft ouders uitleg en advies hoe een ouder goed voorbereid op
reis kan gaan met zijn of haar kind.
Opvallend dit jaar is dat 70 ouders contact hebben opgenomen en zij wisten niet naar welk land hun
kind op vakantie ging vanuit Nederland. Deze onzekerheid en zorg viel hen zwaar. Het Centrum IKO
heeft 595 zaken waarin vragen zijn gesteld over toestemming voor vakantie. In totaal ging het om 792
kinderen.

Verdragsland

In 442 zaken ging het om een vakantie naar een land aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. In 432 zaken ging het om een vakantie vanuit Nederland naar een Verdragsland. In totaal ging
het om 582 kinderen die naar een Verdragsland om vakantie gingen.

Turkije

Een tante belt naar het Centrum IKO omdat ze met haar neefje op vakantie wil naar Turkije. Ze is
vorig jaar gecontroleerd door de Koninklijke Marachaussee op de luchthaven en wil nu goed voorbereid
op reis. De vader heeft geen gezag over het neefje, maar er is wel goed contact. Moeder vindt het fijn
een weekje alleen te zijn, terwijl haar zus met haar kind op vakantie is. Dat is vorig jaar goed bevallen,
maar ze zijn geschrokken van de controle want ze hebben toch niets kwaads in de zin. Moeder zal tante
en neefje naar het vliegveld brengen. Het Centrum IKO heeft tante van advies voorzien zodat ze goed
voorbereid op reis kan en de toestemming kan aantonen van vader en moeder, zodat ze aan de grens in
Nederland en Turkije eventuele vragen kan beantwoorden.
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Niet-Verdragsland

In 2014 betrof het 153 zaken waarbij advies werd gevraagd over een vakantie naar een Niet-Verdragsland. In 2014 wilden 117 moeders en 25 vaders met hun kind op vakantie naar een Niet-Verdragsland.
In 11 zaken gingen de kinderen mee met familieleden of vrienden op vakantie en bleven beide ouders
in Nederland. In totaal ging het om 210 kinderen.

17

Turkije

14

15

Onbekend voor de ouder

18

115

Spanje
Marokko
Verenigd Koninkrijk

28

Italië
Verenigde Staten
Frankrijk

29

Suriname
Curaçao

34
70
58

Binnenlandse ontvoering en omgangsproblemen
Het Centrum IKO heeft in 2011 een nieuwe code ingevoerd. Vechtscheidingen en omgangsproblematiek zijn veel in de media. Het Centrum IKO wordt regelmatig benaderd door ouders met vragen over
niet-naleving van de omgang of weigeren van vakanties waarbij geen aanleiding was om een internationale kinderontvoering te verwachten.
In 2014 is het Centrum IKO 22 keer benaderd in verband met een binnenlandse ontvoering- en omgangsproblematiek waarbij het ging om 34 kinderen. In zes gevallen betrof het een vader die de kinderen ontvoerde en in 15 gevallen de moeder. In één zaak betrof het een jeugdzorg-zaak.

Geoorloofde overbrenging
De meename van een kind naar het buitenland is niet per definitie een internationale kinderontvoering. Van een internationale kinderontvoering is sprake wanneer beide ouders zeggenschap hebben
over de gewone verblijfplaats van het kind.Vanaf dat moment mogen beide ouders bepalen waar het
kind woont. Een geoorloofde overbrenging van een kind houdt in dat niet is voldaan aan de vereisten
van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De meenemende ouder mag alleen over de verblijfplaats
van het kind beslissen op basis van het recht in het land waaruit het kind wordt meegenomen. De
ouder in Nederland behoudt het recht om informatie en omgang, maar kan niet de Centrale autoriteit
inschakelen om teruggeleiding te verzoeken. In 2014 is in 28 gevallen advies gevraagd over een geoorloofde overbrenging. In 28 gevallen had moeder het kind meegenomen naar het buitenland. In 2014
zijn 42 kinderen geoorloofd overgebracht.

Verdragsland

In 24 gevallen zijn de kinderen meegenomen vanuit een Verdragsland naar een Verdragsland. In alle
zaken betrof het de moeder die de kinderen heeft meegenomen. Van deze 24 zijn in 21 gevallen de
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kinderen meegenomen van Nederland naar een Verdragsland. In twee zaken werden de kinderen geoorloofd meegenomen vanuit een Verdragsland naar Nederland. Eén zaak was buiten Nederland om,
te weten van Duitsland naar Roemenië.

Zwitserland

Een moeder belt. Het gaat om twee Nederlandse ouders, moeder woont in Zwitserland met hun dochter
van 12 jaar. De vader woont met hun zoon van 14 jaar in Nederland. Moeder woont al jaren in Zwitserland en de kinderen zijn daar geboren. Zoon is in december 2012 naar vader toegegaan en de relatie
met moeder verliep erg stroef. De zoon zei dat zij hem sloeg. Moeder heeft weinig contact met hun zoon.
De dochter is in mei 2014 naar vader toe gegaan, maar keert nu ook niet meer terug. De dochter is al een
keer naar vader geweest, maar kwam toch terug naar Zwitserland. Moeder wil weten wat zij kan doen
om haar dochter terug te krijgen. Er zijn al veel procedures geweest. De moeder wil weten welke mogelijkheden zij nu heeft. Het Centrum IKO informeert moeder over tenuitvoerlegging op grond van de
Brussel IIbis-Verordening van het Zwitserse vonnis en een procedure via het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Het Centrum IKO legt uit dat een kind wordt gehoord en verzet kan uiten tegen een teruggeleiding. Moeder wordt doorverwezen naar een advocaat, maar moeder twijfelt over de te nemen stappen.

Niet-Verdragsland

Een geoorloofde overbrenging naar een Niet-Verdragsland is complex, nu de ouder procedures moet
voeren in een land waar veelal geen verdragen mee zijn. In 2014 zijn in vier gevallen de kinderen
meegenomen van of naar een Niet-Verdragsland door hun moeder. In drie gevallen zijn de kinderen meegenomen vanuit Nederland naar een Niet-Verdragsland. In een zaak heeft de moeder de
kinderen meegenomen vanuit een Niet-Verdragsland naar Nederland. In totaal zijn zes kinderen
geoorloofd meegenomen van en naar een Niet-Verdragsland.

Liberia

Moeder belt omdat haar kinderen samen met vader in Liberia op vakantie zijn gegaan, maar daar nu
zijn gebleven. Vader en de jongste dochter hebben een Nederlands paspoort en de oudste dochter heeft
een Amerikaans paspoort. Er heerst op dit moment een virus in Liberia en moeder wil dat de kinderen
terugkomen. Het is onduidelijk of vader en moeder nog samen zijn, maar moeder denkt dat vader daar
een nieuwe vrouw heeft en daarom niet terug wil komen. Vader heeft zijn uitkering in Nederland stopgezet en geen familie in Nederland. Ze verwacht dat vader zijn visum daar makkelijk kan verlengen
wegens corruptie. Moeder is uit haar gezag ontzet door de Nederlandse rechter. Er wordt haar uitleg gegeven over een internationale kinderontvoering en het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Verder wordt
moeder de internationale omgangsregeling uitgelegd. Vader bepaalt op dit moment waar de kinderen
wonen omdat hij eenhoofdig gezag heeft. Juridisch gezien staat moeder dus zwak. Er wordt gewezen
op bemiddeling, maar moeder zegt dat de pastoor dit al heeft geprobeerd en dat vader hier niet naar
luistert. Het Centrum IKO voorziet moeder van de contactgegevens van een aantal advocaten voor een
mogelijke procedure gezamenlijk gezag.

Kind terug
Het belang van het kind staat altijd voorop. Het is belangrijk te weten hoeveel kinderen terug komen
na een internationale kinderontvoering. Dit zijn de cijfers van de ouders die dit zelf hebben gemeld bij
het Centrum IKO.
Twee zaken hebben alleen de code ‘Kind terug’. In één zaak moest het kind terug naar Nederland naar
aanleiding van een HKOV-procedure in de Verenigde Staten. In de andere zaak nam de Nederlandse
vader contact met het Centrum IKO op nadat zijn kind terug was teruggekeerd vanuit Mexico.
In 22 zaken kwam het kind terug nadat het kind was ontvoerd door één van de ouders. In vijf vermissingszaken was het kind weer terecht. In één zaak betrof het een binnenlandse ontvoering waarbij het
kind ook weer herenigd werd met zijn ouder. In een andere zaak was moeder met het kind naar het
buitenland vertrokken en keerde weer terug naar Nederland met het kind. In totaal zijn 40 kinderen
weer terug gekeerd.
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Algemeen advies
Het Centrum IKO krijgt soms vragen van ouders die niet vallen onder bovengenoemde onderwerpcodes. Dat betekent niet dat een ouder niet geholpen wordt. Een ieder wordt te woord gestaan en getracht
zo goed mogelijk op weg te worden geholpen. Een gesprek kan de ouder een nieuwe invalshoek geven
waardoor deze andere mogelijkheden ziet dan van tevoren werd gedacht. In 2014 zijn 54 zaken onder
Algemeen advies geschaard. Een ouder met vragen over kinderen die reeds enkele jaren zijn ontvoerd,
een toekomstige ouder met vragen over het ongeboren kind, vragen over internationaal erfrecht. Vragen met betrekking tot een voogdij na overlijden of blokkaderecht door pleegouders zijn dit jaar ook
bij het Centrum IKO terecht gekomen.

Nigeria

Een medewerker van het sociaal wijkteam in Rotterdam belt. Zij heeft contact met een moeder waarvan de kinderen (2, 8 en 9 jaar) zijn teruggekeerd uit Nigeria. Nu zijn er financiële problemen en onderzoeken zij de mogelijkheden. Het Centrum IKO bespreekt de kwestie en onderzoekt of hulp of advies
nodig is op het gebied van internationale kinderontvoering. Het blijkt op dit moment echter alleen om
geld te gaan. Het Centrum IKO denkt mee over de mogelijkheden.

Lopende zaken
Uit voorgaande jaren heeft het Centrum IKO heeft nog 65 zaken in behandeling. De juristen hebben
nog 24 zaken in behandeling van 2013 en nog 6 uit de jaren daarvoor. Uit 2014 zijn 144 zaken meegenomen naar 2015.
De redenen voor langdurig contact kunnen variëren. Een ouder kan verwikkeld zijn in een langdurige
procedure in het buitenland, een ouder kan te kampen hebben met het verwerken van het verlies of de
dreigende ontvoering blijft bestaan gedurende de jonge jaren van het kind.

Afgesloten zaken
Het Centrum IKO heeft een aantal tweedelijns zaken behandeld welke in 2014 geopend en afgehandeld zijn. Het advies en de begeleiding was voor de ouder voldoende. Het kind is teruggekeerd of de
ouders hebben samen een oplossing bereikt. In 2014 zijn 1.272 zaken geopend, waarvan 1.128 gesloten
zijn in 2014. De lopende zaken uit 2014 zijn in het laatste kwartaal gestart of er was langdurige begeleiding gewenst.
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4. 116000 Hulplijn voor vermiste kinderen
Inleiding
De 116000 Hulplijn voor achterblijvers van vermiste kinderen in Nederland is onderdeel van
het Centrum Internationale Kinderontvoering en is in 2008 opgericht. Het telefoonnummer
is sindsdien in Nederland operationeel. Om de dienstverlening aan achterblijvers van vermiste
kinderen te faciliteren heeft de Europese commissie voor 2012 en 2013 financiële middelen
beschikbaar gesteld. De Europese commissie heeft op die manier het belang van een Europees
netwerk van 116000 Hulplijnen willen benadrukken en streeft ernaar dat de nationale overheden
de kosten voor de dienstverlening in de toekomst op zich nemen.
Het telefoonnummer 116000 is een Europees noodnummer dat in 27 landen van de Europese
Unie beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Op basis van de criteria van de Europese Commissie zijn er vijf categorieën van een vermist kind: weglopers, ouderlijke ontvoering,
ontvoering door een vreemde, alleenstaande minderjarige asielzoekers en anderszins vermiste
kinderen. Alle 116000 Hulplijnen in Europa bieden op hoofdlijnen dezelfde dienstverlening.
Er zijn onderling werkafspraken gemaakt en deze zijn in samenwerking met Missing Children
Europe (MCE) vastgesteld. De 116000 Hulplijn in Nederland krijgt voornamelijk te maken met
weglopers en ouderlijke ontvoeringen. Dagelijks, 24 uur per dag, zijn de medewerkers bereikbaar
voor ondersteuning bij een vermissing.

Ontwikkelingen in 2014
De 116000 Hulplijn heeft diverse project activiteiten ontplooid. In 2014 zijn twee assessment
ochtenden georganiseerd met de medewerkers waar moeilijke zaken en communicatietechnieken
met de cliënten worden besproken. De medewerkers van de 116000 Hulplijn en van het Centrum
IKO hebben begin april een training gekregen van een notaris over de erfrechtelijke consequenties van een vermissing. Hierbij valt te denken aan een verklaring van rechtsvermoeden van overlijden aanvragen voor jouw vermiste kind, het verdelen van een erfenis met een vermiste broer of
het bewind voeren over het vermogen van de vermiste. Uiteraard spelen de emoties een grote rol
waarin de 116000 Hulplijn families kan begeleiden. Eind december zijn twee medewerkers van de
116000 Hulplijn naar Estland gereisd om een presentatie te geven op een internationaal congres
en een trainingsochtend te geven aan de medewerkers van de 116000 Hulplijn Estland.

Internationale Dag van de Vermiste kinderen 25 mei
Op 25 mei wordt jaarlijks veel aandacht aan de Internationale Dag van het Vermiste Kind
besteed. De meeste kinderen komen na een vermissing gelukkig snel weer terug. Degenen die niet
terugkomen, gedenken wij ieder jaar op 25 mei. Dit is de dag dat in 1979 het Amerikaanse jongetje Etan Patz op 6-jarige leeftijd verdween. De verdwijning ontketende een gigantisch mediacircus
om de jongen terug te vinden, helaas tot op heden tevergeefs. In 1983 werd naar aanleiding van
de vermissing van Etan de 25e mei uitgeroepen tot ‘the International Missing Children’s Day’.
De 116000 Hulplijn heeft in 2014 op deze dag ieder uur een tweet verstuurd met preventietips,
informatie en nuttige weetjes voor ouders om kinderen veilig te houden.
In de week vóór 25 mei hebben 20.000 scholen een brief gekregen met een aanbod van de 116000
Hulplijn om voorlichting met preventietips aan de kinderen te geven. Bij de brief zaten folders van
de 116000 Hulplijn met informatie over de mogelijkheden van de Hulplijn. Dit heeft geleid tot bezoeken van de medewerkers van de 116000 Hulplijn aan scholen in de regio Gooi en Vechtstreek
om een interactieve presentatie met filmpjes te geven en tips te bespreken met de kinderen uit de
hoogste klassen van de basisschool. Deze preventietips zijn ontwikkeld door de Nationale Politie.
De kinderen konden meedoen aan een tekenwedstrijd, wat ze vol enthousiasme hebben gedaan.
De 116000 Hulplijn heeft prachtige tekeningen ontvangen. Alle deelnemers kregen een kleine
attentie en de maker van de mooiste tekening won een Hallofo-horloge!
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Winnares Suze van der Kley, 11 jaar, tekenwedstrijd 25 Mei 2014, Dag van het Vermiste Kind

Naast kinderen hebben medewerkers van 116000 Hulplijn op verzoek van scholen ook aan ouders
informatie gegeven. Zo is een medewerker uitgenodigd voor de koffieochtend op een school in
Apeldoorn. Het grootste schrikbeeld voor ouders is dat je kind vermist raakt. Bewustwording van
de risico’s, alertheid en voorbereid zijn wat je kunt doen als ouder en wat je je kind kunt leren om
vermissingen te voorkomen waren de onderwerpen die aan de orde kwamen. De ouders vonden het
een leerzame ochtend. De school heeft alle tips op hun website gepubliceerd, zodat ook de ouders die
niet in de gelegenheid waren om te komen de tips kunnen gebruiken.

Buitenlandse bezoeken 116000 Hulplijn
In 2014 kwam buitenlands bezoek regelmatig langs om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen
met elkaar. In de zomer kwam bezoek vanuit 116000 Polen. De 116000 Polen kreeg presentaties van
de medewerkers van de 116000 Hulplijn en het Centrum IKO. Ze waren zeer geïnteresseerd in de
aanpak van dreigende kinderontvoeringen, aangezien internationale kinderontvoeringen 1/3 vormen
van het aantal vermiste kinderen in Europa. Daarnaast is de crossborder mediation methode besproken.
Half november kwam de uitnodiging van 116000 Estland om te spreken op een tweedaags congres in
Tallinn. Twee medewerkers, een medewerker van de 116000 Hulplijn en de projectmanager, zijn op
kosten van 116000 Estland afgereisd en hebben daar een presentatie en een trainingsochtend gegeven over vermissing en internationale kinderontvoering in Nederland. Eind december zijn de 116000
projectmanager en de algemeen directeur naar Fundacion Anar, Spanje, geweest. De voorlichting
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over het Spaanse recht, ontmoetingen met Spaanse juristen en de uitwisseling van “best practices”
op het gebied van de hulpverlening aan ouders en professionals maakten dit een welbesteed bezoek.
De 116000 Litouwen was eveneens in Spanje aanwezig, een mooie mix van West-, Oost- en ZuidEuropa!

Plannen 2015
In de eerste maand van 2015 is een training georganiseerd op het gebied van trauma en hechting. In
januari worden brochures verstuurd aan alle notarissen in Nederland. In de brochure is informatie
opgenomen over de erfrechtelijke consequenties van een vermissing voor een familie. De 116000
Hulplijn kan hierbij ondersteuning bieden en verwijzen naar notarissen in de regio. De continuïteit
en verbetering van de hulpverlening aan ouders staan echter altijd voorop in de dagelijkse praktijk.
Helaas loopt de subsidie van de Europese Commissie begin 2015 af. De visie van de Europese Commissie en het Europese Parlement voor het operationeel houden van de 116000 Hulplijn in ieder
Europees land is dat het operationeel houden van de 116000 Hulplijn na 2014 een nationale verantwoordelijkheid is. De Europese Commissie hecht veel waarde aan de diensten die de 116000 Hulplijn
biedt. De 116000 Hulplijn in Nederland hoopt dat de Nederlandse overheid deze verantwoordelijkheid op zich neemt in 2015!

Nieuw binnengekomen vermissingen in 2014
In 2014 heeft het de 116000 Hulplijn, onderdeel van het Centrum IKO, 19 zaken gehad
waarbij het kind vermist was. Het betrof 22 kinderen. Vermissingen worden behandeld door de
116000 Hulplijn voor ouders van vermiste kinderen. De medewerkers hebben kennis en ervaring met
vermissingen en helpen iedere dag ouders en familieleden. De zorgen van een ouder zijn niet minder
als hun kind boven de 18 jaar is. Van deze 22 kinderen zijn zes kinderen teruggekeerd in 2014. De
begeleiding van de 116000 Hulplijn duurt voort in zaken waarbij de kinderen nog niet zijn teruggekeerd.
De Europese Commissie stelt dat er vijf categorieën vermissingen zijn, namelijk kinderen die zijn
weggelopen, kinderen die zijn ontvoerd door een derden, kinderen die zijn ontvoerd door een ouder,
vermiste alleenstaande minderjarige asielzoekers en kinderen die zijn verdwaald, gewond of op
andere wijze vermist. In 2014 heeft het Centrum IKO 170 zaken behandeld waarin de kinderen door
een van hun ouders of door familieleden waren meegenomen, te weten in 166 gevallen de ouders en
in 4 gevallen de familie. Op basis van de criteria van Europese Commissie heeft het Centrum IKO
samen met de 116000 Hulplijn 189 vermissingen behandeld in 2014.

116000 Hulplijn
Totaal aantal tweedelijnszaken 2014

19 zaken

Totaal aantal eerstelijnszaken 2014

16 zaken

Totaal telefoon in 116000 zaken 2014

68 contactmomenten

Totaal email in 116000 zaken 2014

51 contactmomenten

Totaal aantal kinderen 2014

39 kinderen
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Webstats www.116000.nl
Maandelijks worden de webstatistieken van www.116000.nl bekeken. Gegevens zoals het land, het
aantal unieke bezoekers en welke pagina’s worden bezocht worden bijgehouden. De website van de
116000 Hulplijn is sinds september 2012 actief.
Een overzicht:
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Land/gebied
Nederland
Brazilië
België
Italië
Verenigde Staten
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Filipijnen
Duitsland
Mexico

Bezoekerskenmerken
De website van de116000 Hulplijn wordt
over de gehele wereld geraadpleegd.
Links de top 10 van landen van waaruit
onze bezoekers komen.

Centrum Internationale Kinderontvoering

Jaarverslag-2014.indd 32

18/05/15 11:13

5. Projecten en scholing
Advocaten in Nederland en de advocatenbijeenkomst
Om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, verwijst het Centrum IKO met regelmaat door
naar advocaten die gespecialiseerd zijn in kinderontvoeringzaken. Het Centrum IKO beschikt over
een lijst met advocaten die ervaring hebben in het (internationale) familierecht en kinderontvoeringszaken. Advocaten kunnen desgevraagd gebruik maken van informatie op een besloten gedeelte
van de website www.kinderontvoering.org, de kenniskring. In de praktijk benaderen advocaten het
Centrum IKO voor advies in specifieke zaken. De advocaten op de lijst worden geïnformeerd over
recente ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief. Ook de halfjaarlijkse bijeenkomsten die
het Centrum IKO voor advocaten organiseert, zijn een goede manier om informatie en kennis uit te
wisselen.
Het Centrum IKO organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor advocaten. Het Centrum IKO en de
advocaten hechten grote waarde aan deze bijeenkomsten en het is dan ook altijd goed om te merken
dat de bijeenkomsten druk bezocht worden. Voor iedere bijeenkomst benadert het Centrum IKO
een spreker om een bijdrage te leveren op deze bijeenkomst. Gekozen wordt voor onderwerpen die
advocaten kunnen gebruiken in hun procespraktijk of die hun algemene kennis rond internationale
kinderontvoering vergroten. Tegelijkertijd is het voor het Centrum IKO een manier om een nauwe
binding te onderhouden en zo de doorverwijzing van cliënten naar advocaten zo passend mogelijk te
maken.
In het najaar heeft heer mr. H. van Loon zijn kennis en kunde met ons gedeeld. De heer Van Loon
heeft een lange carrière in het internationale recht, hij was van 1996 tot juni 2013 de Secretaris Generaal van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht en heeft bijdragen geleverd aan
de ontwikkeling en totstandkoming van diverse internationale verdragen. Hij heeft wereldwijd over
diverse civielrechtelijke onderwerpen gepubliceerd en gedoceerd aan diverse universiteiten. Momenteel is hij onder meer verbonden aan het Institut de Droit International te Den Haag.
In de bijeenkomst is onder meer aandacht geschonken aan relevante internationale jurisprudentie
met betrekking tot kinderontvoering en mensenrechten. Uiteraard was er ook deze bijeenkomst
weer de gelegenheid om andere (praktische) ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van internationale kinderontvoering te delen.

Buitenlandse advocaten

Een ouder is getrouwd met iemand uit een ander land, met een andere taal waar een ander rechtssysteem van toepassing is, en het gezin woont in Nederland. Helaas kan het misgaan op het moment
dat de ouders uit elkaar zijn gegaan en het kind in het buitenland wordt achtergehouden. De ouder
moet voor een buitenlandse rechter verschijnen die gaat besluiten of het kind zal terugkeren naar
Nederland. De ouder spreekt de taal niet, voelt zich niet op zijn gemak en is bang om de verkeerde
advocaat te vertrouwen. Emoties die het Centrum IKO begrijpt en serieus neemt. Het netwerk van
buitenlandse advocaten over de hele wereld blijft zich uitbreiden. In mei 2014 heeft het Centrum
Internationale Kinderontvoering het eerste LEPCA-congres georganiseerd in het Vredespaleis. Hier
zijn zoveel contacten met advocaten uit voortgevloeid, dat het netwerk van buitenlandse advocaten
met ervaring op het gebied van internationale kinderontvoering enorm is uitgebreid. In 2015 blijft
het Centrum IKO het netwerk van buitenlandse advocaten uitbreiden, maar uitsluitend met advocaten met ervaring om ouders goed op weg te kunnen helpen.

LEPCA Europees congres voor advocaten

Na een voorbereiding van bijna twee jaar heeft in mei 2014 het eerste LEPCA congres plaatsgevonden in het Vredespaleis in Den Haag. Het project, ‘Lawyers in Europe on Parental Child Abduction”,
oftewel LEPCA, wordt deels gefinancierd door de Europese Commissie. Partner organisatie is MiKK
(Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten), Duitsland. Daarna hebben 9 Associate Partners zich gecommitteerd aan het project. Op 8, 9 en 10 mei 2014 kwamen advocaten uit 28 landen
bijeen, die ouders vertegenwoordigen in internationale kinderontvoeringszaken in het Vredespaleis.
Op woensdag 7 mei werden de gasten verwelkomd op de welkomstreceptie aangeboden door het
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LEPCA conferentie 7-10 Mei 2014

Ministerie van Veiligheid en Justitie. De volgende dag opende de heer Reinier ter Kuile, DirecteurGeneraal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de conferentie. Gasten werden in de ochtend
toegesproken door experts van de HCCH, de Europese Commissie en EuroJust op het gebied van
internationale kinderontvoering. Het middagprogramma bestond uit workshops die gegeven werden
door rechters, professoren, psychologen en advocaten. ’s Avonds was tijd om elkaar beter te leren
kennen tijdens het diner in het Kurhaus waar de avond werd geopend door de burgemeester van Den
Haag, de heer Jozias van Aartsen. Op vrijdag 9 mei startte de dag met cross border mediation en een
rollenspel, gegeven door onze Duitse partner, MiKK. Vervolgens leidde een interessant betoog van
de heer Haptaka over artikel 11 van Brussel II bis tot de nodige discussie. Daarna konden de deelnemers weer aan het werk in de workshops. Aan het eind van de dag werden de aanbevelingen en
conclusies gepresenteerd die tijdens de workshops naar voren waren gekomen. De dag werd afgesloten met een receptie in de hal van het Vredespaleis. Voor de advocaten die geïnteresseerd waren in
het vervolg van het LEPCA netwerk was op zaterdagochtend 10 mei een bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst werden ideeën besproken en plannen gemaakt voor de voorzetting van een Europees
netwerk voor advocaten die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van internationale kinderontvoering.
In het najaar is het rapport van het LEPCA onderzoek gepubliceerd. Het rapport geeft de reacties
van de advocaten weer die zij hebben gegeven op de enquête die aan hen gestuurd is. Ook is het
onderzoek van onze Co-Partner MiKK opgenomen en de aanbevelingen die zijn gedaan op de laatste
dag van de conferentie. Mede door het grote enthousiasme en de vele vragen om een vervolg te
geven aan de eerste LEPCA conferentie heeft het Centrum IKO besloten in het najaar van 2014 een
nieuwe aanvraag voor het vervolg van LEPCA ingediend bij de Europese Commissie, samen met
haar partners.
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Kennis vergroten

Begrijpelijkerwijs is het van belang dat zowel de vaste medewerkers van het Centrum IKO als de
regiomedewerkers hun kennis op peil houden. Dit doen zij onder meer door het volgen en bijwonen
van trainingen en congressen. De medewerkers hebben dit jaar weer diverse trainingen en congressen bijgewoond.

Scholing juristen en regiomedewerkers
• Een van de medewerkers is getraind als bedrijfshulpverlener. Zij heeft hiervoor zowel een
theoretisch als een praktijk examen afgelegd.
• Alle medewerkers zijn getraind in het schrijven van persberichten. Hiervoor zijn drie trainings
middagen georganiseerd. De training is gegeven door de heer Job de Haan, senior trainer bij de
Media Academie.
• Alle juristen, medewerkers van de 116000 hulplijn alsmede de regiomedewerkers hebben
een training gehad over de erfrechtelijke consequenties van een vermissing en erfrecht in het
algemeen. Deze training is gegeven door notaris Volmer.
• Dit jaar hebben twee interne assessments plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar knel- en
verbeterpunten binnen de organisatie. Ook is gekeken naar praktische aspecten alsmede is
gewerkt op zaakinhoudelijk niveau.
• Een jurist heeft een webinar, georganiseerd door Missing Children Europe, gevolgd. Op deze
webinar is aan de orde gekomen hoe het Daphne project verantwoord dient te worden.
De training is verzorgd door een medewerker van de Europese Commissie.

Bezochte congressen
• Twee juristen woonden een lezingencyclus van 10 lezingen bij over de “Rechten van het Kind” 		
georganiseerd door Centre for Children’s Rights Amsterdam, onderdeel van de Universiteit van
Amsterdam.
• Een jurist heeft het congres “Eerst terug, dan praten” van het Molengraaff dispuut bijgewoond.
• De directeur en twee juristen hebben een internationale seminar bijgewoond met als onderwerp
“Islamic Legal Perspectives on Cross-Border Family Disputes Involving Children. Dit seminar is
georganiseerd door de Haagse Conferentie Internatinonaal Privaatrecht.
• Twee juristen hebben een lezing “Filantropische studies” aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
gevolgd.
• Twee juristen hebben een lezing gevolgd met als onderwerp “De stem van het kind in kinderont
voeringszaken” georganiseerd door het Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming,
rechtbank Den Haag.
• Directiesecretaresse heeft een cursus Nederlandse taal gevolgd.
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• Een jurist heeft de conferentie “International Child Abduction and Human Rights, a Critical
assement of the status quo”in Antwerpen bijgewoond. De conferentie werd georganiseerd door de
Universiteit van Antwerpen samen met de British Institute of International Comparative Law.
• Twee juristen hebben een webinar georganiseerd door Missing Children Europe gevolgd over 		
verantwoording aan Europese Commissie.
• Een jurist heeft de studiemiddag georganiseerd door de Vereniging voor
Familie- en Jeugdrecht bijgewoond met als titel “Religie, cultuur en kinderen”.

Door Centrum IKO gegeven scholing, voorlichtingen, lezingen en afgelegde
werkbezoeken
Voor het Centrum IKO is het van belang dat andere spelers in het veld van kinderontvoering zo goed
mogelijk zijn ingevoerd in dit onderwerp. Het Centrum IKO geeft daarom op verzoek scholing aan
externe partijen. Verder worden werkbezoeken afgelegd om kennis te delen en te vergroten. Tijdens
deze werkbezoeken worden vaak ook lezingen en/of trainingen gegeven. Deze werkbezoeken vinden
ten delen plaats bij diverse Europese organisaties die zich met vermissingen en kinderontvoering
bezighouden.

In 2014 zijn de volgende trainingssessies en presentaties/lezingen gegeven:
• Diverse Tweede Kamerleden hebben een presentatie gekregen over het werk van het Centrum IKO
en het Mediation Bureau.
• Het Centrum IKO heeft training gegeven aan alle onderdelen van de Koninklijke Marechaussee in
Nederland. Deze trainingen zijn verspreid over vier dagen en zijn gegeven door twee juristen. 		
Daarnaast zijn ook de opleiders binnen de Koninklijke Marechaussee getraind.
• Het Centrum IKO heeft in het kader van “De dag van het vermiste kind” voorlichting gegeven op
basisscholen. Hierbij waren drie vaste medewerkers betrokken en een regiomedewerker.
Buiten deze dag om heeft een medewerker scholing gegeven op een basisschool in Den Haag
• Een jurist heeft een in-house training aan een advocatenkantoor in Den Haag gegeven.
• Een juristen heeft een lezing gegeven over het Mediation Bureau op een bijeenkomst georganiseerd
door het Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming, rechtbank Den Haag, met als
onderwerp “De stem van het kind in kinderontvoeringszaken”.
• De directeur heeft een werkbezoek gebracht aan Hongaarse organisatie, Kék Vonal. Kék Vonal
beheert in Hongarije de 116000 Hulplijn.
• De directeur en een jurist hebben een werkbezoek afgelegd aan Fundacion Anar in Spanje.
Fundacion Anar beheert in Spanje de 116000 Hulplijn.
• Twee medewerkers hebben een presentatie en een trainingsochtend verzorgd in Estland.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Lasteabi, deze organisatie beheert de 116000 Hulplijn
in Estland.
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• De directeur heeft een lezing gegeven op een bijeenkomst in Polen. Deze bijeenkomst is
georganiseerd door Itaka, de beheerder van de 116000 Hulplijn in Polen. Op de bijeenkomst waren
diverse internationale spelers aanwezig, waaronder ambassadeurs uit diverse landen, politie,
advocaten en de Poolse Centrale autoriteit.
• Twee juristen hebben een webinar gegeven over internationale kinderontvoering voor alle leden
van het Missing Children Europe netwerk.
• De directeur heeft een presentatie gegeven bij de Haagse Conferentie voor Internationaal
Privaatrecht over de rol van het Centrum IKO in mediation in kinderontvoeringszaken in het 		
kader van een studiebezoek van de Kosovaarse overheid.
• Het Centrum IKO is bezocht door Itaka, de beheerder van de 116000 Hulplijn in Polen.
Drie juristen en de directeur hebben een presentaties en uitleg gegeven over internationale
kinderontvoering.
• Het Centrum IKO is bezocht door een rechter uit Finland. De directeur en een jurist hebben toe
lichting gegeven over internationale kinderontvoering en het beleid in Nederland.

Bezoek Finse rechter op het Centrum IKO September 2014
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Samenwerking
Organisaties waarmee nationaal wordt samengewerkt
• Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering
• Diverse Nationale Politie eenheden
• Het Openbaar Ministerie
• Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld
• Landelijk Bureau Vermiste Personen
• Koninklijke Marechaussee
• Raad voor Rechtsbijstand
• Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
• Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten
• Bureaus Jeugdzorg
• Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Organisaties waar internationaal mee wordt samengewerkt
• Childfocus Brussel, België
• Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland
• Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie
• Itaka, Polen
• Lasteabi, Estland
• Fundacion Anar, Spanje
• ISS International
• LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction
• European Network of International family Mediators
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6. Mediacontacten en publicaties
Social media
Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft al bijna twee jaar een eigen Facebook en
Twitter account. In 2014 zijn 109 berichten op geplaatst. Ouders en professionals kunnen het Centrum IKO116000 volgen om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en interessante ontwikkelingen.
Ze kunnen uiteraard vragen stellen, maar in verband met privacy krijgen ze dan via een privébericht een reactie met het verzoek telefonisch contact op te nemen. Dit is in 2014 enkele malen
voorgekomen. In 2014 heeft het Centrum IKO onder andere getweet over het LEPCA congres in
mei 2014, waar vele internationale sprekers kwamen. Daarnaast zijn de trainingen bij de Koninklijke Marechaussee en werkbezoeken aan buitenlandse partners onder de aandacht gebracht. De
Dag van het Vermiste Kind, 25 mei, heeft dit jaar veel aandacht gekregen van het Centrum IKO op
social media. Op 25 mei is ieder uur een tweet gestuurd over preventie en vermissing van kinderen. Dit heeft veel aandacht gegenereerd. Iedere geïnteresseerde kan het CentrumIKO116000 gaan
volgen en op de hoogte blijven.

Persberichten
Aandacht voor het belang van het kind en internationale kinderontvoering blijft essentieel. In
2014 heeft het Centrum IKO in het kader van haar voorlichtende taak onderstaande persberichten
verstuurd. Het Centrum IKO publiceert ieder jaar een verslag met de statistieken van alle ouders
en kinderen en alle activiteiten. Het persbericht omtrent de publicatie jaarverslag is op 14 april
2014 gepubliceerd. Een volgende belangrijke ontwikkeling voor het Centrum IKO werd eind mei
aangekondigd; de directeurswisseling van mevrouw E. Prins naar de heer mr. C. Çörüz. Vanaf 1
juli 2014 wordt het Centrum IKO door de nieuwe directeur geleid met veel nieuwe plannen en
ideeën.
Daarnaast is een persbericht uitgebracht in het kader van de Dag van het Vermiste Kind op 25 mei
2014. Een dag die nooit onopgemerkt voorbij gaat voor de achterblijvers. De medewerkers van de
116000 Hulplijn, onderdeel van het Centrum IKO, hebben rondom deze dag een aantal scholen
bezocht, maar merkten bij veel scholen een schuchterheid om de preventiemogelijkheden van een
vermissing aan de kinderen te vertellen. Het persbericht Vermissing controversieel op scholen
sloot hierbij aan. Dit was niet het enige persbericht waarin aandacht is geschonken aan schoolgaande kinderen. Op 18 juni werd het interactieve lesprogramma op de website www.spons.nl/
kinderontvoering gelanceerd met een persbericht Kinderontvoering in de klas. Een docent kan
met dit programma op een toegankelijke en speelse manier de klas voorbereiden op de terugkomst
van een ontvoerd kind, met de kinderen praten over angst, maar vooral de mooie kanten van een
gemengd gezin bespreken. Dit programma kon worden ontwikkeld met behulp van subsidie van de
Europese Commissie voor de 116000 Hulplijn.
Ouders zijn dit jaar extra geïnformeerd door het Centrum IKO om hun vakantieplannen niet in
de war te laten lopen. Het persbericht aan het begin van de zomervakantie met als onderwerp
De schoolvakantie begint; Voorkom problemen en vertraging bij reizen met uw kind! werd door
veel media opgepikt. De directeur van het Centrum IKO werd op Schiphol, vlak voor zijn eigen
vakantie, nog geïnterviewd om zoveel mogelijk ouders de boodschap mee te kunnen geven dat ze
voorbereid op reis moeten gaan. Half september bracht het Centrum IKO het laatste persbericht
uit over de 19 kinderen die niet waren teruggekeerd na hun zomervakantie in het buitenland om
aandacht te genereren voor dit probleem.
Folders
De 116000 Hulplijn voor ouders van vermiste kinderen heeft in 2014, met financiering van de Europese Commissie, de mogelijkheid gekregen om folders te versturen naar instanties om hen te in-
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formeren over de mogelijkheden die de 116000 Hulplijn en het Centrum IKO bieden. In 2014 zijn
twee grote folderacties geweest. Rond 25 mei, de Dag van het Vermiste Kind, zijn 20.000 folders
over de 116000 Hulplijn verstuurd aan basisscholen in de 75 grootste gemeenten van Nederland
en de hoofdsteden van alle provincies. Het doel van de actie was om de scholen te informeren over
de mogelijkheden die de 116000 Hulplijn kan bieden als een kind van de school vermist raakt. In
het najaar zijn 10.000 flyers verstuurd aan politiebureaus, gemeenten, Bureau Jeugdzorg en andere
hulpverlenende instanties voor kinderen. De project subsidie van de Europese Commissie komt
ten einde.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief, die in september 2013 met succes werd gelanceerd, verscheen in 2014 viermaal,
in maart, juni, september en december. De verspreiding geschiedt per e-mail en online. Het aantal
ontvangers is licht gestegen. De oplage bereikte eind 2014 een stand van 448. Ontvangers zijn
behalve advocaten en mediators, voornamelijk professionals bij politie, marechaussee, ministeries
en ambassades. De respons uit de kring van de ontvangers was overwegend positief en met een
leesscore van 30 tot 40% mogen we spreken van een bemoedigende belangstelling voor de inhoud
van ons werk.
Een veelheid van onderwerpen passeerde de revue. Er was in 2014 veel nieuwswaardigs te melden,
zoals over de resultaten van de conferentie van Europese kinderontvoeringsadvocaten, over de
lancering van ons lesprogramma Kinderontvoering, over ons preventieprogramma voor de zomervakantie, over richtinggevende rechterlijke uitspraken en uiteraard over de directiewisseling bij
het Centrum IKO.
Verder bevatte de nieuwsbrief bijdragen over onze internationale contacten, kwantitatieve en
kwalitatieve verantwoording van onze activiteiten in het bestreken kwartaal, alsmede informatie
over een of meer van onze cases. Geregeld kwamen onze cliënten aan het woord over hoe zij hun
problemen in de praktijk hebben ervaren, hoe ze daarmee zijn omgegaan en hoe ze onze ondersteuning hebben beleefd.

Ontvoerd!

Wederom in 2014 is het Centrum IKO in het kader van haar voorlichtende en adviserende taak op
de achtergrond betrokken bij het televisieprogramma Ontvoerd van RTL4.

Overzicht publicaties per krant, tijdschrift, radio, televisie en internet
Kranten

Datum		Onderwerp						Media
14 april		
Meestal zijn het mislukte vakantieliefdes			
NRC Handelsblad
3 mei		
Ze wilde liever dood dan naar vader in de VS		
NRC Handelsblad
8 mei		
Europa op weg naar betere aanpak van kinderontvoering Regionale Dagbladen
8 mei		
Belang kind voorop bij aanpak kinderontvoering		
Trouw

Radio

Datum		Onderwerp						Media
14 april		
Minder kinderontvoeringen in 2013			
Radio 1
8 mei		Congres LEPCA						Radio 1
2 juli		
Op vakantie met je kind					
BNR nieuwsradio
2 juli		
Formulier tegen kinderontvoering				
Amsterdam FM
20 oktober
Kijk op de samenleving					
Favoriet RTV
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Televisie
Datum		
15 januari
15 maart
2 juli		
13 juli		
12 juli		
14 juli		
14 juli		

Onderwerp						
We moeten kinderontvoering zo moeilijk mogelijk maken
Strijd tegen kinderontvoering nog lang niet gestreden
Hart van Nederland - Op reis met uw kind			
Meer verdachten kinderontvoering aangehouden op Schiphol
Steeds vaker kinderen via Schiphol		
Marechaussee waarschuwt voor kindontvoeringen Schiphol
Schiphol onderschept ontvoerders			

Media
RTL 4
RTL 4
SBS 6
RTV Holland
AT 5
SBS 6
RTL 4

Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft al bijna twee jaar een eigen Facebook en Twitter account. In 2014 zijn 109 berichten op geplaatst. Ouders en professionals kunnen het Centrum IKO116000
volgen om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en interessante ontwikkelingen. Ze kunnen uiteraard
vragen stellen, maar in verband met privacy krijgen ze dan via een privé-bericht een reactie met het verzoek telefonisch contact op te nemen. Dit is in 2014 enkele malen voorgekomen. In 2014 heeft het Centrum IKO onder andere getweet over het LEPCA congres in mei 2014, waar vele internationale sprekers
kwamen. Daarnaast zijn de trainingen bij de Koninklijke Marechaussee en werkbezoeken aan buitenlandse partners onder de aandacht gebracht. De Dag van het Vermiste Kind, 25 mei, heeft dit jaar veel
aandacht gekregen van het Centrum IKO op social media. Op 25 mei is ieder uur een tweet gestuurd
over preventie en vermissing van kinderen. Dit heeft veel aandacht gegenereerd. Iedere geïnteresseerde
kan het CentrumIKO116000 gaan volgen en op de hoogte blijven.

Persberichten
Aandacht voor het belang van het kind en internationale kinderontvoering blijft essentieel. In 2014 heeft
het Centrum IKO in het kader van haar voorlichtende taak onderstaande persberichten verstuurd. Het
Centrum IKO publiceert ieder jaar een verslag met de statistieken van alle ouders en kinderen en alle
activiteiten. Het persbericht omtrent de publicatie jaarverslag is op 14 april 2014 gepubliceerd. Een volgende belangrijke ontwikkeling voor het Centrum IKO werd eind mei aangekondigd; de directeurswisseling van mevrouw E. Prins naar de heer mr. C. Çörüz. Vanaf 1 juli 2014 wordt het Centrum IKO door
de nieuwe directeur geleid met veel nieuwe plannen en ideeën.
Daarnaast is een persbericht uitgebracht in het kader van de Dag van het Vermiste Kind op 25 mei
2014. Een dag die nooit onopgemerkt voorbij gaat voor de achterblijvers. De medewerkers van de 116000
Hulplijn, onderdeel van het Centrum IKO, hebben rondom deze dag een aantal scholen bezocht, maar
merkten bij veel scholen een schuchterheid om de preventiemogelijkheden van een vermissing aan de
kinderen te vertellen. Het persbericht Vermissing controversieel op scholen sloot hierbij aan. Dit was
niet het enige persbericht waarin aandacht is geschonken aan schoolgaande kinderen. Op 18 juni werd
het interactieve lesprogramma op de website www.spons.nl/kinderontvoering gelanceerd met een
persbericht Kinderontvoering in de klas. Een docent kan met dit programma op een toegankelijke en
speelse manier de klas voorbereiden op de terugkomst van een ontvoerd kind, met de kinderen praten
over angst, maar vooral de mooie kanten van een gemengd gezin bespreken. Dit programma kon worden
ontwikkeld met behulp van subsidie van de Europese Commissie voor de 116000 Hulplijn.
Ouders zijn dit jaar extra geïnformeerd door het Centrum IKO om hun vakantieplannen niet in de war
te laten lopen. Het persbericht aan het begin van de zomervakantie met als onderwerp De schoolvakantie begint; Voorkom problemen en vertraging bij reizen met uw kind! werd door veel media opgepikt. De
directeur van het Centrum IKO werd op Schiphol, vlak voor zijn eigen vakantie, nog geïnterviewd om
zoveel mogelijk ouders de boodschap mee te kunnen geven dat ze voorbereid op reis moeten gaan. Half
september bracht het Centrum IKO het laatste persbericht uit over de 19 kinderen die niet waren teruggekeerd na hun zomervakantie in het buitenland om aandacht te genereren voor dit probleem.
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Folders

De 116000 Hulplijn voor ouders van vermiste kinderen heeft in 2014, met financiering van de Europese
Commissie, de mogelijkheid gekregen om folders te versturen naar instanties om hen te informeren over
de mogelijkheden die de 116000 Hulplijn en het Centrum IKO bieden. In 2014 zijn twee grote folderacties
geweest. Rond 25 mei, de Dag van het Vermiste Kind, zijn 20.000 folders over de 116000 Hulplijn verstuurd
aan basisscholen in de 75 grootste gemeenten van Nederland en de hoofdsteden van alle provincies. Het
doel van de actie was om de scholen te informeren over de mogelijkheden die de 116000 Hulplijn kan bieden als een kind van de school vermist raakt. In het najaar zijn 10.000 flyers verstuurd aan politiebureaus,
gemeenten, Bureau Jeugdzorg en andere hulpverlenende instanties voor kinderen. De project subsidie van
de Europese Commissie komt ten einde.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief, die in september 2013 met succes werd gelanceerd, verscheen in 2014 viermaal, in
maart, juni, september en december. De verspreiding geschiedt per e-mail en online. Het aantal ontvangers
is licht gestegen. De oplage bereikte eind 2014 een stand van 448. Ontvangers zijn behalve advocaten en
mediators, voornamelijk professionals bij politie, marechaussee, ministeries en ambassades. De respons
uit de kring van de ontvangers was overwegend positief en met een leesscore van 30 tot 40% mogen we
spreken van een bemoedigende belangstelling voor de inhoud van ons werk.
Een veelheid van onderwerpen passeerde de revue. Er was in 2014 veel nieuwswaardigs te melden, zoals
over de resultaten van de conferentie van Europese kinderontvoeringsadvocaten, over de lancering van ons
lesprogramma Kinderontvoering, over ons preventieprogramma voor de zomervakantie, over richtinggevende rechterlijke uitspraken en uiteraard over de directiewisseling bij het Centrum IKO.
Verder bevatte de nieuwsbrief bijdragen over onze internationale contacten, kwantitatieve en kwalitatieve
verantwoording van onze activiteiten in het bestreken kwartaal, alsmede informatie over een of meer van
onze cases. Geregeld kwamen onze cliënten aan het woord over hoe zij hun problemen in de praktijk hebben ervaren, hoe ze daarmee zijn omgegaan en hoe ze onze ondersteuning hebben beleefd.

Ontvoerd!

Wederom in 2014 is het Centrum IKO in het kader van haar voorlichtende en adviserende taak op de achtergrond betrokken bij het televisieprogramma Ontvoerd van RTL4.

Website Centrum IKO
Maandelijks worden de webstatistieken van www.kinderontvoering.org door het Centrum IKO
bekeken. Gegevens zoals het land, het aantal unieke bezoekers en welke pagina’s worden bezocht
worden bijgehouden.
Een jaaroverzicht:
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Andere media
Datum

Onderwerp

Media

14 april

Persbericht jaarverslag 2013

Centrum IKO

week 10

Freeks kinderen werden ontvoerd door z’n vriendin

Viva

15 april

Minder kinderontvoeringen in 2013

SDU Opmaat

2 juli

Persbericht: schoolvakanties beginnen; voorkom problemen en vertraging bij reizen met uw kind

Centrum IKO

14 april

Vaker melding van ontvoering kind, minder daadwerkelijke ontvoeringen

www.nrc.nl

14 april

Iets minder kinderontvoeringen door ouders

www.volkskrant.nl

14 april

Iets minder kinderontvoeringen in 2013

www.nu.nl

14 april

Aantal kinderontvoeringen daalt licht

www.nos.nl

14 april

Fewer children abducted by a family member last year

www.dutchnews.nl

24 juni

Kinderontvoering in de klas: een gesprek met Els Prins
van Centrum IKO

blog.tumult.nl

2 juli

Voorkom verdenking kinderontvoering

www.metronieuws.nl

2 juli

Formulier tegen kinderontvoering

amsterdamfm.nl

2 juli

Op vakantie? Voorkom verdenking ontvoering kind

rtlnieuws.nl

2 juli

Alleen met kinderen op reis? Laat tweede ouder tekenen

rtvnh.nl

2 juli

Formulier tegen verdenking kinderontvoering

www.telegraaf.nl/reiskrant

2 juli

Gescheiden ouders goed voorbereid op reis

www.verder-online.nl

2 juli

Formulier tegen verdenking kinderontvoering

www.trosradar.nl

2 juli

Formulier tegen verdenking kinderontvoering

www.nieuws.thepostonline.nl

2 juli

Formulier tegen verdenking kinderontvoering

www.drimble.nl

2 juli

IKO Genel Müdürü Çörüz, yalniz ya da tek ebeveynle
seyahat eden çocuklar konusunda uyardi

www.interajans.nl

2 juli

Hart van Nederland-op reis met uw kind

www.hartvannederland.nl

12 juli

Meer verdachten kinderontvoering aangehouden op
Schiphol

www.rtvnh.nl

13 juli

Steeds vaker kinderen via Schiphol

www.at5.nl

14 juli

Marechaussee waarschuwt voor kindontvoeringen Schiphol

www.hartvannederland.nl

14 juli

Schiphol onderschept ontvoerders

www.rtlnieuws.nl/editienl
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Land
Nederland
België
Spanje
Frankrijk
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Mexico
Colombia

Bezoekerskenmerken

De website van het Centrum IKO wordt
over de gehele wereld geraadpleegd. Hieronder de top 10 van landen van waaruit
onze bezoekers komen.

Surfgedrag

Op de website staat veel informatie voor niet alleen ouders, maar ook professionals. Hieronder top
15 van meest bekeken pagina’s van 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pagina
Veelgestelde-vragen/mag-ik-zonder-toestemming-van-de-achterblijvende-ouder-naar-het-buitenland-op-vakantie-gaan
Home
Veelgestelde-vragen
Landen
Documentatie
Informatie/erkenning-en-gezag
Informatie
Advies/uw-kind-dreigt-meegenomen-te-worden-naar-het-buitenland
Advies
Advies/uw-kind-is-meegenomen-naar-het-buitenland
Documentatie/formulieren
Centrum/contact
Centrum
Nieuws/de-schoolvakantie-begint-voorkom-problemen-en-vertraging-bij-reizen-met-uw-kind
Advies/u-bent-van-plan-met-uw-kind-vanuit-het-buitenland-terug-te-keren-naar-nederland

Binnenkomst

Bezoekers komen in bijna ¾ van de gevallen via een zoekmachine op de website van het Centrum
IKO. In de overige gevallen surft de bezoeker rechtstreeks naar de website of via een link op een
andere website.
Binnenkomst
Direct (zelf naar kinderontvoering.org)
Google (of andere zoekmachine)
Verwijzing (vanaf andere site)
Totaal

44

% bezoeken
15%
72%
13%
100%
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Zoekwoorden

Hieronder een lijst van de meest gebruikte zoekwoorden in Google.

15%

Google (of andere zoekmachine
Verwijzing (vanaf andere site)

80%

Zoekwoorden

Hieronder een lijst van de meest gebruikte zoekwoorden in Google.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zoekwoord
onbekend
centrum internationale kinderontvoering
kinderontvoering
iko
uittreksel gezagsregister
centrum iko
gezagsregister
geen verhuizing met kinderen zonder toestemming
internationale kinderontvoering

10.
11.
12.
13.
14.
15.

mediacion internacional
toestemmingsformulier reizen kind
centrale autoriteit
www.kinderontvoering.org
kinderontvoering.org
haags kinderontvoeringsverdrag
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7. Het Mediation Bureau
7.1 Algemeen
Mediation wordt steeds vaker ingezet als methode om tot oplossing van een conflict te komen.
Mediation heeft als voordeel dat partijen niet (verder) in gevecht gaan met elkaar, maar via gesprekken onder begeleiding zoeken naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Het Mediation
Bureau is in 2009 opgericht door het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). Ouders die
hun verblijfplaats met de kinderen in verschillende landen hebben of willen gaan hebben, kunnen
terecht bij het Mediation Bureau voor een crossborder mediation. Aan het Mediation Bureau zijn 18
ervaren familie-mediators verbonden die in 2009 en 2011 een door het Centrum IKO georganiseerde
specialisatie-opleiding tot crossborder mediator hebben afgerond. De crossborder mediators hebben
een juridische achtergrond (advocaten en juristen) of een gedragswetenschappelijke achtergrond
(psychologen, sociologen en kinderdeskundigen). Elke crossborder mediation wordt gedaan door
een mediators-duo vanwege zowel de juridische als emotionele specifieke problematiek die bij een
internationaal geschil over de verblijfplaats van kinderen komt kijken. Crossborder mediation werkt
volgens een pressure-cooker methode: ouders kunnen in maximaal drie sessies van drie uur binnen
twee (weekend)dagen overeenstemming met elkaar bereiken over de gewone verblijfplaats van hun
kinderen en/of contact- en zorgregelingen afspreken. Tijdens een crossborder mediation staat het
belang van het kind centraal en is ook een kindgesprek met kinderen vanaf 3 jaar een vast en waardevol onderdeel. Het Mediation Bureau coördineert het gehele proces van crossborder mediations.

Jaar 2014
Bij het Mediation Bureau zijn vanaf oktober 2009 tot en met 2014 in totaal 142 verzoeken tot crossborder mediation behandeld. In 2014 is het aantal verzoeken tot crossborder mediation wederom
gestegen tot 38.
Verzoeken crossborder mediation
Verzoeken CBM

Voor optimaal resultaat in crossborder mediations is het essentieel dat het Mediation Bureau door
blijft ontwikkelen in professionaliteit en steeds meer zichtbaar wordt vanwege de specialistische
kennis en specifieke werkwijze op het gebied van bemiddeling bij internationale kinderzaken. Ter
realisering hiervan heeft het Mediation Bureau in 2014 ook onder andere de navolgende activiteiten
uitgeoefend:
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Het Mediation Bureau: onderdeel van de keten internationale kinderontvoering

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in oktober 2009 de pilot “pressure cooker” opgezet
ter realisering van een verkorte procedure bij inkomende kinderontvoeringszaken en de inzet van
crossborder mediation in Nederland. De Centrale autoriteit, de rechtbank en het gerechtshof ’sGravenhage, en het Mediation Bureau zijn als instanties betrokken geweest bij de uitvoering van
de pilot. De pilot is positief geëvalueerd in het rapport van het
Verweij-Jonker Instituut en de verkorte procedure met inzet van crossborder mediation is voortgezet. Vanaf oktober 2009 wordt dan ook structureel bij alle kinderontvoeringen naar Nederland via
de Centrale Autoriteit en via de regierechter van de rechtbank Den Haag de mogelijkheid van een
crossborder mediation aangeboden. Een deel van de kosten voor crossborder mediations wordt
bijgedragen door middel van subsidie door de overheid.
In 2013 is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in opdracht van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie een procesevaluatie gestart naar de gewijzigde uitvoeringspraktijk bij inkomende zaken van kinderontvoering in Nederland, waarbij sinds de wetswijziging per 1 januari 2012 onder andere de Centrale Autoriteit niet meer optreedt als procesvertegenwoordiger van ouders maar stelselverantwoordelijk is. Het Mediation Bureau heeft in het kader
van deze evaluatie meegewerkt aan interviews met de onderzoekers, geanonimiseerd gegevens van
crossborder mediations in de onderzoeksperiode van juli 2013 tot juli 2014 aangeleverd en aan de
ouders die gedurende de onderzoeksperiode aan een crossborder mediation hebben deelgenomen
enquêtes verstuurd.Het Mediation Bureau heeft ter evaluatie ook onder de aandacht gebracht dat
met de afschaffing van de procesvertegenwoordiging sprake is van een daling in doorverwijzing
naar crossborder mediation tijdens de behandeling door de Centrale Autoriteit. Tevens is het
gevolg aangekaart dat kinderontvoeringszaken nu ook rechtstreeks worden opgestart door ouders
met hun advocaten bij de rechtbank Den Haag. Bij alle regiezittingen op de rechtbank Den Haag
wordt het Mediation Bureau opgeroepen voor de mogelijkheid tot crossborder mediation, maar
vooralsnog worden alleen de zaken voor crossborder mediation gesubsidieerd die eerst een intake
bij de Centrale Autoriteit hebben doorlopen. Het Mediation Bureau wordt hierdoor geconfronteerd met financiële consequenties voor zowel de ouders als de crossborder mediators, terwijl de
dienstverlening niet anders is. Het rapport met resultaten van het WODC-onderzoek wordt in
2015 gepubliceerd.

Intervisie-bijeenkomsten

Tweejaarlijks organiseert het Mediation Bureau intervisiebijeenkomsten voor de crossborder mediators. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten worden de crossborder mediations geëvalueerd. Zo
worden onder andere knelpunten, de verschillende gesprekstechnieken, het belang van het kindgesprek, de rol en coördinatie van het Mediation Bureau besproken om zo een snelle en effectieve
werkwijze van de crossborder mediation te optimaliseren. In 2014 heeft een pilot deze werkwijze
verder geoptimaliseerd door structureel een conference call tussen de advocaten van ouders en
de mediators in te voeren tijdens de crossborder mediation. Ook is mevrouw mr. A.C. Olland,
liaisonrechter internationale kinderbescherming en familierechter bij de rechtbank Den Haag,
gastspreker geweest om de gerechtelijke procedure tot teruggeleiding, waaronder het verloop van
regiezittingen en de mogelijkheid tot crossborder mediation, nader toe te lichten.
In het jaar 2014 hebben de crossborder mediators ook weer hun inzet en kunde getoond om de
conflicten tussen ouders naar gezamenlijke oplossingen te begeleiden. Bij de evaluatie van de
crossborder mediations is wel opgemerkt dat er sprake is van verharding en polarisering van
geschillen tussen ouders ten opzichte van voorgaande jaren. Ook is het realiteit dat het verstrijken
van tijd voor achterblijvende ouders die geen contact met hun kinderen hebben, elke dag hierin
eigenlijk één te veel is. Het belang van contact tussen kind en achterblijvende ouder komt dan ook
vaak naar voren tijdens crossborder mediations, nu een gebrek aan dit contact de situatie vaak
verslechterd.
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Overigens kan het Mediation Bureau met trots vermelden dat één van bij haar “aangesloten”
crossborder mediators de MediationAward 2014 van de Mediatorsfederatie Nederland heeft gewonnen.

Presentatie op bijeenkomst Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming

Het Bureau Liaisonrechter heeft in de zomer van 2014 een bijeenkomst georganiseerd over “de
stem van het kind in kinderontvoeringszaken”. Tijdens deze bijeenkomsten is vanuit verschillende invalshoeken belicht hoe verschillende professionals het belang van het kind betrekken bij
hun werkzaamheden als het gaat om kinderontvoeringszaken. Onder de aanwezigen waren onder
andere medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Centrale Autoriteit, het Centrum IKO, Bureau Jeugdzorg, iko-advocaten en crossborder mediators.
Sprekers op deze bijeenkomst waren leden van de rechterlijke macht, de advocatuur, de Raad voor
de Kinderbescherming en jonge ervaringsdeskundigen op het gebied van scheiding. De coördinator van het Mediation Bureau en een crossborder mediator hebben op deze bijeenkomst ook een
presentatie gegeven over de wijze waarop de stem van het kind wordt ingebracht door middel van
het kindgesprek en hoe waardevol het is om ouders de stem van hun kinderen te kunnen laten
horen tijdens crossborder mediations.

Ontvangst van Leden van de Tweede Kamer van de verschillende politieke partijen

Het Centrum IKO heeft verschillende politici ontvangen. De directeur en juristen van het Centrum IKO en het Mediation Bureau hebben in een open dialoog de werkzaamheden en de samenwerking met onder andere politie, justitie en de rechtbank Den Haag besproken. Ook de
enorm toenemende vraag naar advies, begeleiding en voorlichting aan ouders en professionals
die te maken hebben met een (dreigende) internationale kinderontvoering is aangekaart en dat
het essentieel is om hierbij aan te kunnen blijven sluiten. De crossborder mediation als belangrijk
onderdeel van de hulpverlening bij internationale kinderontvoeringen is toegelicht en de visie is
gedeeld om crossborder mediations ook juist ter preventie van internationale kinderontvoeringen
in te kunnen zetten. De Tweede Kamerleden hebben nadrukkelijk gevraagd naar de mogelijkheden
om mediation eerder in het traject in te zetten.

7.2 Coördinatie crossborder mediations
In 2014 zijn in totaal 38 verzoeken tot crossborder mediation behandeld. Het betreft 27 verzoeken
waar sprake was van een internationale kinderontvoeringszaak (71%). Wanneer kinderen door één
van hun ouders naar Nederland zijn meegenomen, kunnen de achterblijvende ouders een verzoek tot
teruggeleiding bij de Centrale Autoriteit indienen en/of een gerechtelijke procedure tot teruggeleiding bij de rechtbank Den Haag opstarten. De verzoeken tot crossborder mediation in internationale
kinderontvoeringszaken komen ook via deze 2 verschillende wegen bij het Mediation Bureau binnen.
Wanneer een verzoek tot teruggeleiding bij de Nederlandse Centrale Autoriteit in behandeling is,
kunnen ouders kiezen voor een crossborder mediation en worden doorverwezen naar het Mediation
Bureau. Tevens wanneer een procedure tot teruggeleiding is opgestart bij de rechtbank Den Haag
kunnen ouders tijdens de regiezitting rechtstreeks door de rechter worden doorverwezen naar het
Mediation Bureau voor crossborder mediation.
Naast de verzoeken tot crossborder mediation in internationale kinderontvoeringszaken is het Mediation Bureau ook ingeschakeld voor 11 verzoeken in internationale omgangs-zaken en relocation-zaken (29%). Wanneer ouders in verschillende landen wonen dan kan een ouder een verzoek tot internationale omgang met zijn of haar kind via de Centrale Autoriteit of de rechter indienen. Tevens kan
een ouder die met de kinderen vanuit Nederland naar het buitenland wil verhuizen, hiervoor (vervangende) toestemming gaan vragen aan de rechter, dit wordt ook wel relocation genoemd. De vraag
naar crossborder mediations in internationale omgangs- en relocation-zaken zijn via rechtbanken en
gerechtshoven, de Centrale Autoriteit en advocaten bij het Mediation Bureau binnen gekomen.
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Het aantal verzoeken tot crossborder mediation is zowel in internationale kinderontvoeringsaken
als in internationale omgangs- en relocation-zaken ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen.

Verzoeken crossborder bediation oktober 2009 - 2014
IKO
INT Omgang / Relocation
Totaal IKO + Int omgang / Relocation

Betrokken landen
Er zijn in totaal 21 verschillende landen bij de 38 verzoeken tot crossborder mediations in betrokken geweest. De top 5 van de landen in 2014 zijn België in 5 zaken (13%) en Duitsland, Engeland,
Polen en de Verenigde Staten ieder in 3 zaken (tezamen 32%).
Ter vergelijking staan hieronder de top 5 van betrokken landen in de voorgaande jaren.
Top 5 betrokken landen in crossborder mediation
2014
2013
2012
België
Suriname
België
Duitsland
België
Engeland
Engeland
Verenigde Staten
Noorwegen
Polen
Turkije
Australië
Verenigde Staten
Bulgarije
Verenigde Staten

2011
Verenigde Staten
Engeland
België
Denemarken
Spanje

2010
Duitsland
Engeland
Spanje
Polen
Frankrijk

Verder zijn in 2014 Argentinië, Spanje, Mexico, Oostenrijk en Zuid-Afrika per land in 2 zaken betrokken (tezamen 25%) en de landen Italië, Aruba, Peru, Marokko, Suriname, Portugal, Bulgarije, Curaçao,
Hongarije, Frankrijk en Zweden zijn elk in een zaak betrokken geweest.
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Voorbeeld: een crossborder mediation bij Internationale Kinderontvoering
Marion is voor de liefde in 2000 naar Thomas in Duitsland verhuisd. Zij zijn met elkaar getrouwd
en hebben in 2005 en 2007 twee dochters gekregen. Vanwege huwelijksproblemen zijn Marion en
Thomas begin 2013 gescheiden, maar zij hebben gezamenlijk gezag over hun kinderen. Vervolgens
heeft Marion tijdens de kerstvakantie besloten om permanent met de kinderen bij haar familie in
Groningen te blijven, terwijl Thomas hier geen toestemming voor heeft gegeven.
Thomas dient een verzoek tot teruggeleiding in bij de Centrale Autoriteit. Vervolgens neemt Thomas
contact op met een Nederlandse advocaat om een gerechtelijke procedure tot teruggeleiding te
starten. Het Mediation Bureau wordt binnen 2 weken opgeroepen voor de regiezitting met Marion
en Thomas op de rechtbank Den Haag. De coördinator van het Mediation Bureau maakt in samenwerking met de crossborder mediators alvast een planning voor de crossborder mediation met een
kindgesprek, die dan een dag na de regiezitting reeds van start gaat. De advocaten van Marion en
Thomas worden door het Mediation Bureau ook op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot en
planning van de crossborder mediation. Tijdens de regiezitting is de coördinator van het Mediation
Bureau aanwezig op de rechtbank, zodat ouders rechtstreeks naar crossborder mediation kunnen
worden doorverwezen. De coördinator van het Mediation Bureau neemt Marion, Thomas en hun
advocaten direct na de regiezitting mee naar de mediationkamer op de rechtbank voor het informatiegesprek. De gemeenschappelijke taal waarin ouders tijdens hun relatie met elkaar hebben gecommuniceerd is Duits, dus op de rechtbank en tijdens de crossborder mediation is een Duitse tolk
aanwezig. Er wordt uitleg gegeven over de gehele procedure van de crossborder mediation. Ouders
ondertekenen de mediationovereenkomst, waarmee ze akkoord gaan met de voorwaarden waaronder een crossborder mediation plaatsvindt. Daarna worden de ouders gebeld voor de intakegesprekken met de mediators. Uit de intakes blijkt dat beide ouders gemotiveerd zijn en oplossingen
willen zoeken voor hun geschil over de verblijfplaats van hun kinderen door middel van crossborder
mediation.
Vanwege de leeftijd van de kinderen vindt met toestemming van beide ouders een kindgesprek
plaats met een kinderdeskundige. Het verslag van het kindgesprek wordt naar het Mediation Bureau gestuurd.
Een van de ouders komt op basis van inkomen en vermogen in aanmerking voor een toevoeging
mediation van de Raad voor Rechtsbijstand. De coördinator van het Mediation Bureau draagt zorg
voor de aanvraag toevoeging mediation. De andere ouder komt niet in aanmerking voor een toevoeging en zal de kosten voor de mediation betalen.
Op de eerste dag van de mediation staan twee sessies van totaal 6 uur gepland. De stem van de
kinderen wordt door het voorlezen van het verslag van het kindgesprek in de mediation gebracht.
Tijdens de eerste dag van de crossborder mediation stelt de coördinator van het Mediation Bureau
in samenwerking met de mediators een conceptovereenkomst op die aan het einde van de dag naar
de ouders en hun advocaten wordt verstuurd. Tevens wordt door middel van een conference call
tussen de mediators en de advocaten van de ouders aan de hand van de ontwikkelingen tijdens de
eerste mediationdag nog een toelichting gegeven op de inhoud van de conceptovereenkomst. De volgende dag vindt de laatste sessie van 3 uur plaats en wordt de conceptovereenkomst met de ouders
verder besproken en uitgewerkt tot een definitieve vaststellingsovereenkomst. Marion en Thomas
hebben overeenstemming bereikt over de verblijfplaats van hun kinderen, Marion keert met de
kinderen terug naar Duitsland en zij zijn een co-ouderschapregeling overeengekomen. De ouders
ondertekenen ter plekke de vaststellingsovereenkomst in bijzijn van de mediators en de coördinator van het Mediation Bureau. De vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen in de gerechtelijke
uitspraak, waardoor de kinderontvoeringszaak ook van de baan is.
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7.3 De resultaten van de crossborder mediations
De uitkomst van een mediation is te verdelen in 1) een volledige overeenstemming, 2) een spiegelovereenkomst of 3) geen overeenstemming.
1) Bij een volledige overeenstemming zijn ouders het in een vaststellingsovereenkomst eens (geworden) over de gewone verblijfplaats van het kind en een bijbehorende contact- en zorgregeling,
waarbij ee n ingediend verzoek tot teruggeleiding kan worden ingetrokken.
2) Een spiegelovereenkomst houdt in dat ouders de rechter willen laten bepalen waar de gewone
verblijfplaats van het kind is. Vooruitlopend op dat besluit zijn de ouders in de vaststellingsovereenkomst contact- en zorgregelingen overeengekomen in het geval dat een kind in het ene land of
in het andere land zijn gewone verblijfplaats door de rechter krijgt toegewezen.
3) Geen overeenstemming tussen ouders betekent dat geen vaststellingsoverenkomst is ondertekend maar ouders wel weer in gesprek met elkaar zijn (geraakt).

Resultaten in 2014
Internationale kinderontvoering

Van de 12 crossborder mediations in internationale kinderontvoeringszaken die met gezamenlijke
sessies op locatie hebben plaatsgevonden, zijn ouders in 5 zaken tot overeenstemming met elkaar
gekomen, waarvan 2 volledige overeenkomsten en 3 spiegelovereenkomsten. Tevens lag in 3 zaken
een overeenkomst op tafel, maar is een ouder op het laatste moment van de crossborder mediation
niet tot ondertekening over gaan.

Internationale omgang en relocation

Van de 4 crossborder mediations in internationale omgangs- en relocation-zaken die met gezamenlijke sessies op locatie of via Skype en conference calls hebben plaatsgevonden, zijn ouders
in 3 zaken tot overeenstemming met elkaar gekomen, waarvan 2 volledige overeenkomsten en 1
spiegelovereenkomst.

Totaal

Van de in totaal 16 crossborder mediations die met gezamenlijke sessies tussen ouders en de mediators op locatie of via Skype en conference calls hebben plaatsgevonden, zijn ouders in 8 zaken
tot een overeenstemming met elkaar gekomen (50%), waarvan 4 volledige overeenkomsten en 4
spiegelovereenkomsten.

Resultaten oktober 2009 tot en met 2014
Vanaf het begin van de pilot in oktober 2009
tot en met december 2014 hebben in totaal 99
crossborder mediations met gezamenlijke sessies tussen ouders en de mediators op locatie of
via Skype en conference calls plaatsgevonden.
Van deze 99 crossborder mediations is in 57
zaken een overeenkomst ondertekend (57%). In
33 mediations is een volledige overeenkomst
gesloten en 24 mediations hebben geresulteerd in
een spiegelovereenkomst. In ruim de helft van
de crossborder mediations hebben ouders dus
overeenstemming met elkaar bereikt over de verblijfplaats van hun kinderen en/of internationale
contact- en zorgregelingen.
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Resultaten CBM okt. 2009 - 2014
Gehele overeenstemming
33%

42%

Spiegelovereenkomst
Geen overeenstemming

24%
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7.4 Een vooruitblik op het jaar 2015
Uitspraak van de rechter of de uitkomst van het geschil?

In Nederland is de afgelopen jaren mediation enorm in opkomst en ook gestimuleerd door de
overheid. Zo kiezen steeds meer mensen ervoor om hun scheiding te regelen via mediation. Ook
bij een arbeidsconflict, een zakelijk conflict en zelfs in strafzaken wordt de weg naar mediation
steeds meer gevonden. Mediation biedt als voordelen dat partijen eigen inspraak hebben in hun
conflictoplossing en hun oplossing dan ook beter naleven. Mediation bespaart doorgaans tijd en
geld, want mediation heeft een korte doorlooptijd zonder formele termijnen en is kostenefficiënt
doordat de kosten gedeeld worden door partijen. In mediation lijkt ook meer rekening te kunnen
worden gehouden met de achterliggende emotionele aspecten van een conflict. En waar voor mediation ook een belangrijke rol is weggelegd, is juist het voorkomen van een conflict.

Crossborder mediations in internationale kinderontvoeringszaken

Sinds oktober 2009 zijn de crossborder mediations door gespecialiseerde mediators een vast
onderdeel van de procedure bij internationale kinderontvoeringszaken naar Nederland. Het Mediation Bureau is een onafhankelijk coördinatiepunt, waar de ouders naar worden doorverwezen
en samengewerkt wordt met meerdere partners van de keten internationale kinderontvoering. In
2015 kunnen ouders in kinderontvoeringszaken ook weer via de Centrale Autoriteit of de rechtbank Den Haag terecht bij het Mediation Bureau. Uiteraard is het heel belangrijk, mede in het
kader van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en het belang van het kind dat voorop staat, dat
ouders deze gelegenheid krijgen om met elkaar een gezamenlijke oplossing te bereiken over de
verblijfplaats van hun kinderen en/of contact- en zorgregelingen.

Subsidie crossborder mediations

Momenteel worden de crossborder mediations in internationale kinderontvoeringszaken sinds
2009 op projectbasis gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar het Mediation Bureau zet zich in voor een structurele bekostiging in de vorm van een instellingssubsidie.
Tevens is met de afschaffing van de procesvertegenwoordiging door de Centrale Autoriteit in
internationale kinderontvoeringszaken een gevolg ontstaan dat ouders niet alleen via de Centrale
Autoriteit een verzoek tot teruggeleiding in kunnen dienen, maar ook rechtstreeks via een advocaat een gerechtelijke procedure tot teruggeleiding bij de rechtbank Den Haag kunnen opstarten.
Vooralsnog wordt de voorwaarde gesteld dat alleen internationale kinderontvoeringszaken die
een intake bij de Centrale Autoriteit hebben doorlopen in aanmerking komen voor gesubsidieerde
crossborder mediations. Dit terwijl de dienstverlening van het Mediation Bureau en de crossborder mediatiors niet anders is in internationale kinderontvoeringszaken die met advocaten
rechtstreeks bij de rechtbank Den Haag zijn ingediend en door de rechter worden doorverwezen
naar crossborder mediation. Op basis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag hebben ouders
keuzevrijheid om een verzoek tot teruggeleiding eerst bij de Centrale Autoriteit in te dienen of
rechtstreeks met een advocaat een gerechtelijke procedure tot teruggeleiding op te starten. Het
Mediation Bureau heeft de subsidievoorwaarde van een intake bij de Centrale Autoriteit voor de
subsidiering van crossborder mediation onder de aandacht gebracht, zowel bij het Ministerie van
Veiligheid en Justitie als bij het WODC-onderzoek, en zal hierover in 2015 met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie om de tafel gaan zitten.
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WODC-onderzoek naar de uitvoeringspraktijk internationale kinderontvoering

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is in opdracht van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie een procesevaluatie gestart naar de gewijzigde uitvoeringspraktijk bij inkomende zaken van kinderontvoering in Nederland. Het Mediation Bureau heeft, als
een van de ketenpartners internationale kinderontvoering, aan dit WODC-onderzoek ook haar
medewerking verleend in de vorm van interviews, een geanonimiseerd dossieronderzoek en het
versturen van enquêtes aan ouders. In 2015 wordt het rapport van dit WODC-onderzoek gepubliceerd.

Intervisie-bijeenkomsten

Tweemaal per jaar organiseert het Mediation Bureau intervisie-bijeenkomsten voor de 18 crossborder mediators. Tijdens deze bijeenkomsten worden de crossborder mediations geëvalueerd
en worden gastsprekers of trainers uitgenodigd. Het is heel belangrijk dat op de bijeenkomsten
ervaringen worden gedeeld en vragen worden beantwoord als waar de behoefte ligt, waar het verschil wordt gemaakt, wat goed gaat en waar het beter kan. In 2015 staan ook weer twee intervisiebijeenkomsten op de agenda.

Pre-mediation

Het Mediation Bureau heeft met Tweede Kamerleden besproken dat momenteel crossborder
mediation bij internationale kinderontvoeringen wordt aangeboden als de internationale kinderontvoering reeds heeft plaatsgevonden en dus ook de wegen bij het Ministerie en de rechterlijke
macht heeft doorlopen. Uiteraard brengt dit niet alleen tijd en kosten met zich mee, maar ook veel
emoties en ellende waarmee ouders geconfronteerd worden en de kinderen tussen zitten. In dit
kader is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor mediation juist ook ter voorkoming van een
internationale kinderontvoering. Een veel voorkomende dreigende situatie is dat helemaal geen
omgangsafspraken tussen een ouder en kind zijn geregeld, waardoor de kans op een internationale
kinderontvoering wordt vergroot. In crossborder mediations worden behalve duidelijke afspraken
over de verblijfplaats van kinderen en/of contact- en zorgregelingen ook schriftelijke toestemming
voor vakanties en paspoort-maatregelen opgenomen. Een aantal advocaten, rechters en Bureau
Jeugdzorg, die op de hoogte zijn van het traject crossborder mediation, hebben zowel in dreigingssituaties als zaken over toestemming tot internationale verhuizing (relocation) of internationale
omgang reeds in de afgelopen jaren doorverwezen naar het Mediation Bureau. Van tevoren duidelijk zelf gemaakte afspraken over de verblijfplaats van de kinderen en een bijbehorende omgangsen vakantieregeling zijn enorm belangrijk, omdat het de kans op een internationale kinderontvoering drastisch verkleint.
Tijdens de begrotingsbesprekingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in november 2014
heeft Kamerlid de heer mr. J. Recourt in het kader van het belang van mediation ook als voorbeeld
een crossborder mediation juist ter preventie van een internationale kinderontvoering genoemd,
waarbij het logisch is om mediation in een zo vroeg mogelijk stadium in te zetten om (verdere
escalatie van) een conflict te kunnen voorkomen.
Het Mediation Bureau zal in 2015 zijn schouders zetten onder (financiering van) een project premediation om crossborder mediation ook ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen in te kunnen zetten. In dit project wil het Mediation Bureau gaan samenwerken met Bureau
Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming om dreigingssituaties van internationale kinderontvoering tijdig te signaleren en door te verwijzen naar crossborder mediation. Tevens wil het
Mediation Bureau samenwerken met gerechtelijke instanties om in procedures over relocation en
internationale omgang structurele doorverwijzing naar crossborder mediation mogelijk te maken.
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Financiering kindgesprekken

De financiering van de kindgesprekken vinden thans plaats door “verrekening” met mediationtrajecten die niet zijn gelukt. Dit blijkt in de praktijk een kwetsbare constructie. Als mediations
slagen, blijft er de facto geen geld over voor een kindgesprek. Het Mediation Bureau heeft dit punt
ook onder de aandacht gebracht in het WODC-onderzoek. De inzet is om bij de financiering in
2015 van de crossborder mediations de kindgesprekken als een volwaardig zelfstandig onderdeel
op te nemen van de subsidiering.

Tot slot

Voor het jaar 2015 is het belangrijkste natuurlijk dat ouders die een conflict hebben in welk land
hun kinderen (gaan) wonen, hiervoor samen terecht kunnen bij het Mediation Bureau. De crossborder mediators zijn specialisten op het gebied van grensoverschrijdende kinderzaken, hun inzet
en kunde wordt enorm gewaardeerd, en de specifieke werkwijze van een crossborder mediation
biedt ouders dan ook de mogelijkheid om effectief samen afspraken te maken in het belang van
hun kinderen. Veel waarde wordt ook gehecht aan het voortzetten van de goede samenwerking
met de partners van de keten internationale kinderontvoering. En het Mediation Bureau ziet ook
een uitdaging in het tot stand brengen van het project pre-mediation. Al met al gaat het Mediation
Bureau het jaar 2015 weer met vertrouwen tegemoet en zal zich volledig inzetten met het coördineren van de crossborder mediations als belangrijk onderdeel in de hulpverlening en mogelijke
voorkoming bij internationale kinderontvoeringen.
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Exploitatiesaldo

Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering te Hilversum

Het resultaat over 2004 bedraagt € 6,796 tegenover € 5,577 over 2013. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

2014
€
Opbrengsten

2013
%

€

%

669,386

100,0

628,881

100,0

515,225

77,0

439,964

69,9

6,540

1,0

6,278

1,0

141,173

21,1

178,328

28,4

6,448

1,0

4,581

0,7

348

0,1

996

0,2

6,796

1,0

5,577

0,9

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

De bezoldiging aan (voormalige) bestuurders (inclusief pensioenpremies)
over 2014 bedraagt €85.458.
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Colofon
Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)
Het Centrum Internationale Kinderontvoering is opgericht in 2006 door
Stichting De Ombudsman en wordt gesubsidieerd door het ministerie
van Veiligheid en Justitie. In 2009 is het Centrum IKO verzelfstandigd.
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www.kinderontvoering.org
www.childabductioncenter.org
www.116000.nl
www.lepca.eu

Telefoonnummer
+31 (0)88 800 90 00

Fax

+31 (0)88 800 90 90

Postadres

Postbus 2006
1200 CA Hilversum

E-mailadres

info@kinderontvoering.org
info@childabductioncenter.org
info@116000.nl
info@lepca.eu

Mediation Bureau
Telefoonnummer
+31 (0)88-8009009

E-mailadres

info@mediationbureau.org

Bijdragen

Suzanne Labadie
Martine Molendijk
Els Prins
Mireille Pronk
Maartje Schulte
Christina Lazar
Mathijs Storm

Ontwerp
Ben Gross

Hilversum, 2015

58

Centrum Internationale Kinderontvoering

Jaarverslag-2014.indd 58

18/05/15 11:13

Jaarverslag 2014

Centrum Internationale Kinderontvoering

Jaarverslag-2014.indd 59

18/05/15 11:13

Postadres

Postbus 2006
1200 CA Hilversum

Fax

+31 (0)88 800 90 90

Telefoonnummer
+31 (0)88-8009009

E-mailadres

info@kinderontvoering.org

Jaarverslag-2014.indd 60

18/05/15 11:13

