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Voorwoord

Eind 2009 is het Centrum IKO verzelfstandigd. Na vier jaar onder de Stichting De Ombudsman te hebben 
gefunctioneerd, heet het vanaf december 2009 Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering, kortweg 
Centrum IKO. De Raad van Toezicht van Stichting De Ombudsman is tevens de Raad van toezicht van Stich-
ting Centrum IKO. Beide organisaties zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw en gebruiken dezelfde faciliteiten om 
kosten te delen.

Vanaf de oprichting in 2006 biedt het Centrum IKO dienstverlening aan ouders, professionals en instanties die 
te maken krijgen met een ouderlijke kinderontvoering. Vele ouders die het kind hebben meegenomen zien zich 
niet als ontvoerder. Zij zijn moeder of vader. Zij worden ouder-ontvoerder wanneer zij zonder toestemming van 
de andere ouder of de rechter, het land met de kinderen verlaten. 

Mede dankzij de komst van het Centrum IKO staat het onderwerp op de agenda. Minister van Justitie Hirsch 
Ballin heeft door ruimte te geven aan nieuwe wetgeving en het beschikbaar stellen van middelen om professio-
naliteit te stimuleren de gelegenheid geboden aan ouders samen naar een oplossing te zoeken door middel van 
crossborder mediation. Goede informatie aan ouders voorkomt leed achteraf. Het vragen om toestemming voor 
vertrek aan de rechter in het land van waaruit een ouder met de kinderen wil vertrekken, neemt toe.

Onpartijdige informatie die voldoet aan eisen van kwaliteit aan beide ouders is cruciaal voor het vinden van een 
juiste oplossing die het kind zo min mogelijk leed berokkent en  waar de ouders mee kunnen leven. Het afgelo-
pen jaar zijn 374 ouders geadviseerd en begeleid. Vele ouders zoeken en vinden met de informatie die ze krijgen 
zelf een oplossing. De inzet van alle juridisch adviseurs van het Centrum IKO is groot. Dit geldt evenzo voor de 
vrijwilligers die ouders bezoeken of op kantoor extra activiteiten uitvoeren.  

Sinds de opening adviseert het Centrum IKO ouders regelmatig over de mogelijkheid om de rechter te vragen of 
ze met de kinderen mogen vertrekken. Het afgelopen jaar hebben 42 ouders die mogelijkheid benut. Velen zijn 
met succes legaal teruggekeerd. Het vragen om toestemming voor vertrek of het afspreken van een regeling met 
de partner voorkomt kinderontvoering.

Al met al zijn wij op de goede weg en hopen op een goede voortzetting van de samenwerking met het ministerie 
van Justitie. 
 

Mevrouw mr. P.C. Lodders-Elfferich

Raad van Toezicht 
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De zoektocht van een kind naar de herkenning 
of liefde van een ouder emotioneert. Het herin-
nert ons aan de zoektocht naar onszelf door de 
herkenning van de levens van onze voorvaders 
en -moeders. Wanneer een kind een deel daarvan 
mist, kan het daar een leven lang last van hebben. 
Niet voor niets zijn televisieprogramma’s popu-
lair die familieleden of ouders opsporen, DNA 
vergelijken of onderzoek doen naar de familie-
stamboom.

De bevrijding van de identificatie met verstoten fa-
milieleden waaraan alle ‘minder positieve’ karakter 
eigenschappen zijn toegeschreven, komt pas wanneer 
dit familielid deel uitmaakt van het familiebeeld in 
zijn geheel. 
Na een kinderontvoering zien we teveel dat een ouder 
het contact met de andere ouder verbreekt. Een nieu-
we toekomst wordt gelijk gesteld met het verbranden 
van alle onprettige herinneringen. Gevoed door de 
bevestiging van familieleden of nieuwe partners ver-
vreemden mensen vervolgens van elkaar. Maar hoe 
ervaren kinderen de attitude van een ouder?
De juristen aan de advieslijn van het Centrum IKO 
praten dagelijks met ouders over hun situatie, over 
hun angsten, maar ook hun mogelijkheden. Vaak 
beleven de ouders heftige emoties: heimwee, teleur-
stelling, schuldgevoel en soms 
agressie. De kinderen kunnen 
onderdeel worden van de strijd. 
Kinderen worden meegenomen, 
ontvoerd en weer terugont-
voerd. Daar heeft het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag een 
eind aan willen maken. Kinde-
ren blijven bij de ouder(s) in het 
land waar ze als gezin wonen 
totdat een scheiding is uitgesproken en duidelijk is 
hoe de verantwoordelijkheid van de ouders jegens de 
kinderen is geregeld. 

Toen het Centrum IKO in 2006 geopend werd, was er 
een sfeer van strijd en verdriet. Advocaten, meer on-
deskundig dan kundig, streden voor veelal moeders 
die nadat het huwelijk op de klippen was gelopen, met 
hun kind(eren) terugkeerden naar Nederland. Dat 
betekende jaren van strijd, meestal gevolgd door een 
teruggeleiding van het kind met achterlating van de 
ontvoerder, merendeel moeders.
Het kan ook anders. In landen om ons heen is cross-
border mediation al gemeengoed. Een crossborder 
mediation richt zich op de vraag of na een kinder-

ontvoering de ontvoerende ouder met kind vrijwil-
lig mee teruggaat of in overleg met de verzoekende 
partner kan blijven. 
Na het crossborder mediation congres in 2007 heeft 
het Centrum IKO in 2009 de opleiding crossborder 
mediation geïnitieerd. De deelnemers moesten aan 
zware eisen voldoen waaronder kennis van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag en ruime ervaring als ge-
certificeerd familiemediator. De financiële motor van 
het project is het ministerie van Justitie. Het minis-
terie staat voor ingrijpende veranderingen. Het beleid 
richt zich op concentratie van rechtspraak en het re-
organiseren van de Centrale autoriteit. Daarin past 
ook een crossborder mediation pilot.
Crossborder mediation biedt de ouders de gelegen-
heid om, in het belang van hun kind, op een veilige 
locatie, er samen uit te komen. De rechtbank Den 
Haag, de Centrale autoriteit, het ministerie van Justi-
tie, de Raad voor Rechtsbijstand en het Centrum IKO 
werken samen in deze pilot om in kinderontvoerings-
zaken op een zo kort mogelijke termijn duidelijkheid 
te betrachten over de verblijfplaats van de kinderen. 
Deze nieuwe werkwijze wordt gemonitord door een 
onderzoeksbureau. Het Mediation Bureau van het 
Centrum IKO is verantwoordelijkheid voor de com-
municatie tussen alle betrokkenen zowel voor tijdens 
en na de mediation. 

Ervaring leert dat ouders die kie-
zen voor een mediation en weer 
met elkaar in gesprek raken, zich 
richten op een oplossing en niet 
op strijd. Dat kan niet zonder de 
support van familie en vrienden 
van beide ouders en hun wettelijke 
vertegenwoordigers. 
Onderzoek heeft laten zien dat 
ouders die gemotiveerd zijn om er 

samen uit te komen en - ondanks alle invloeden van 
strijdbare familieleden of advocaten kiezen voor de 
dialoog - het welzijn van hun kinderen bevorderen. 
Toch leent een crossborder mediation zich niet voor 
iedere zaak. De mediators moeten na een intake 
een zaak kunnen weigeren, bijvoorbeeld wanneer er 
strafbare feiten aan het licht komen zoals bewezen 
mishandeling of incest of wanneer een ouder bij te-
rugkeer wordt opgepakt voor ontvoering.
Ook zaken waarin een advocaat de strijd en eigen 
wens vooropstelt en de cliënt gebruikt om de andere 
ouder uit te horen zijn taboe. Het komt regelmatig 
voor dat een verzorgende ouder nadat een relatie 
stukloopt, terugkeert en de kinderen meeneemt. Het 
helpt om, wanneer de rechter een teruggeleiding op-

1. Inleiding | Stimuleren grenzen te verleggen 

Ervaring leert dat 

ouders die kiezen voor 

mediation, zich richten 

op een oplossing. 
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1. Inleiding

legt, duidelijkheid te hebben over de omstandigheden 
waaronder beide ouders en kinderen verder hun leven 
kunnen inrichten na terugkeer. 

Het Centrum Internationale Kinderontvoering richt 
zich op advies en begeleiding aan zowel de achter-
gebleven ouder als de ontvoerende ouder en hun 
familie. Wanneer beide ouders aankloppen bij het 
Centrum IKO is er een duidelijke scheiding tussen 
de dienstverleners. De vertrouwelijkheid van de in-
formatie is essentieel voor een ouder en voorwaarde 
voor een goede juridische service. 
Een doorverwijzing naar advocaat, politie of hulpver-
lener betekent tevens een goede nazorg. Daarom is 
er inmiddels een schat aan informatie bij het Cen-
trum IKO. Op basis daarvan is een aantal praktische 
gidsen ontwikkeld over preventie, ontvoering en wat 
kinderen zelf kunnen doen na een ontvoering. Nu 
wordt gewerkt aan een onderzoek naar de hindernis-
sen die ouders moeten overwinnen wanneer de kin-
deren weer terugkomen of teruggaan na een grens-
overschrijdende kinderontvoering. 
  
Kwaliteit in dienstverlening betekent het maken van 
een goede situatieschets, het bieden van de juiste ju-
ridische informatie en het ondersteunen en stimule-
ren van ouders en betrokkenen met als doel om via 
de legale weg het contact tussen kinderen en ouders 
te herstellen. Daarbij helpen we de ouders in posi-
tieve zin de grenzen te verleggen zodat een kind zich 
evenwichtig kan ontwikkelen en zich met beiden kan 
identificeren. 

Els Prins
Directeur Stichting Centrum IKO
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Inleiding
Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum 
IKO) zetelt in Hilversum. De organisatie heeft tot doel om 
actuele informatie, advies en begeleiding te bieden aan 
ouders, betrokkenen en professionals die in aanraking ko-
men met een (dreigende) internationale ouderlijke kinder-
ontvoering. Het Centrum IKO is in 2009 verzelfstandigd. 
Wel is de gezamenlijke bedrijfsvoering behouden met 
Stichting De Ombudsman en worden overheadkosten als 
secretariële ondersteuning, administratie en receptie ge-
deeld. Ook is de Raad van Toezicht van Stichting De Om-
budsman de Raad van Toezicht van Stichting Centrum 
IKO. De Stichting heeft een statutair directeur.

De adviesaanvragen die het Centrum IKO ontvangt, wor-
den afgehandeld door drie fulltime juristen en een univer-
sitair stagiaire. De juristen hebben deskundigheid op het 
gebied van internationaal recht, het Haags Kinderontvoe-
ringsverdrag, Europese verordeningen en familierecht. 
In oktober 2009 is er tevens een coördinator crossborder 
mediation aangesteld, verantwoordelijk voor het voorbe-
reiden en organiseren van crossborder mediations.
Daarnaast zijn negen buitenmedewerkers actief die belan-
geloos hun diensten ter beschikking stellen aan het Cen-
trum IKO. De kennis en ervaring van deze medewerkers 
variëren van juridische en maatschappelijke deskundig-
heid tot ervaring op het gebied van jeugdhulpverlening. 
De directeur initieert nieuwe ontwikkelingsprojecten in 
samenwerking met andere partijen als de vereniging van 
Familierecht Advocaten en de sectie mediation van het 
Nederlands Instituut van Psychologen. De activiteiten zijn 
gericht op onderzoek met als doel het professionaliseren 
van de dienstverlening aan ouders en kinderen. Wekelijks 
vindt onder voorzitterschap van de directie een overleg 
met de juristen plaats. Zo wordt kennis gedeeld en de con-
tinuïteit bewaakt. De ondersteuning van de juristen wordt 
geleverd door het juristensecretariaat, het directiesecreta-
riaat, de administratie, de ICT-afdeling, de registratie en 
receptie.

De Raad van Advies
De Raad van Advies komt drie- tot viermaal per jaar bij-
een. Mr. Usman Santi is voorzitter van de Adviesraad. 
Leden zijn mevrouw mr. dr. Betty de Hart, mevrouw drs. 
Annemiek Beck, mevrouw mr.dr. Leila Jordens-Cotran en 
mevrouw prof. mr. Mariëlle Brüning. Mevrouw Brüning 
heeft eind 2009 aangegeven haar plaats ter beschikking te 
stellen. De leden adviseren de directie over het te voeren 
beleid.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting De Ombudsman is 
toezichthouder en in die zin verantwoordelijk voor de uit-
voering van het beleid, de financiële verantwoording over 
de taken van het Centrum IKO. Een van de leden, 

mevrouw mr. Tineke Lodders-Elfferich voert overleg met 
de directeur. De Raad van Toezicht, onder voorzitterschap 
van ir. drs Hans Smits, komt viermaal per jaar bijeen. 

De buitenmedewerkers
De cliënten in de regio kunnen ondersteuning krijgen 
van een buitenmedewerker van het Centrum IKO. De 
buitenmedewerkers bieden belangeloos hun diensten aan 
en werken onder de verantwoordelijkheid van de juristen. 
Alle vrijwilligers, vijf vrouwen en vier mannen, hebben 
een specifieke deskundigheid die aansluit op de mogelijke 
vragen en wensen van cliënten. De juristen krijgen een 
regelmatig terugkerende educatie op het gebied van isla-
mitisch recht. Jaarlijks wonen de vrijwillige medewerkers 
kennisbijeenkomsten bij en volgen vaardigheidstrainin-
gen. Zij worden geschoold in de werking van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag, krijgen inzicht in de werking 
van interculturele familierelaties en leren gespreksvaar-
digheden. De buitenmedewerkers bezitten allen basisken-
nis van onderhandelen en bemiddelen. 

Het Centrum IKO heeft in 2007 een lijst van Nederlandse 
verenigingen in het buitenland samengesteld, waarvan de 
leden hebben aangegeven zich belangeloos te willen inzet-
ten voor ouders die kinderen willen bezoeken of vanwege 
een rechtszaak onderdak nodig hebben en geen middelen 
hebben om een hotelfaciliteit te betalen. Deze buitenland-
se vrijwilligers ontvangen twee maal per jaar een nieuws-
brief van het Centrum IKO.

Scholing aan juristen en buitenmedewerkers

Islamitisch recht 3 sessies door mr. dr. L. Jordens-
Cotran 
Mediationtraining 2 sessies door prof. A. Kil
Internationaal Privaatrecht door mw. mr. dr. A. R. van 
Maas de Bie
Symposium: Kind en recht in de Islam door Vereniging 
tot bestudering van het recht van de Islam en het Midden 
Oosten (RIMO)
Loslaten of opnieuw verbinden Jaarcongres Nederlands 
Instituut Psychologen sectie mediation, nieuwe perspec-
tieven op en na verliessituaties
Posttraumatische Stress stoornis door Regionaal Con-
gresbureau
Pilot opleiding Crossborder Mediation deelname aan 
opleiding  
Mediationtraining door prof. A. Kil
Evaluatiebijeenkomst  2 trainingen door juristen 
Centrum IKO

2. De organisatie
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2. De organisatie

ALGEMENE DIENSTEN

Juristensecretariaat     Directiesecretariaat     Registratie     ICT afdeling     Receptie en postverwerking

CENTRUM IKO

3 juristen en 1 universitair stagiair
1 jurist mediation bureau

9 buitenmedewerkers in de regio  

STICHTING DE OMBUDSMAN

7 juristen en 9 juridisch medewerkers
in totaal 35 medewerkers intern en
61 buitenmedewerkers in de regio

ORGANOGRAM DE OMBUDSMAN 
EN RELATIE TOT HET CENTRUM IKO

DIRECTIE (STATUTAIR DIRECTEUR)

RAAD VAN TOEZICHT
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Inleiding
De juristen van het Centrum IKO hebben ruim drie-
duizend keer contact gehad met cliënten over een 
diversiteit aan adviesvragen. De contacten zijn tele-
fonisch en via e-mail. Het betreft inkomende hulp en 
adviesvragen maar ook een ‘ follow up’ door de juristen 
aan ouders die met een dreiging of een ontvoering te 
maken krijgen. De meeste telefonische contacten zijn 
met ouders en familieleden. Onder de professionals 
die een beroep doen op het Centrum IKO bevinden 
zich advocaten, de politie, jeugdhulpverleners,
maatschappelijk werkers, de media en de politiek.

3.1 Telefonische en e-mail  contacten

De medewerkers van het Centrum IKO hebben in 
2009 bijna 2000 telefoongesprekken gevoerd en ruim 
1000 e-mail contacten afgehandeld. Alle telefoonge-
sprekken en e-mailcontacten zijn geregistreerd.
Een overzicht van de aard van de zaken is opgenomen 
in de bijlage.

De telefonische contacten
In 2009 heeft het Centrum IKO in totaal 1920 tele-
foongesprekken gevoerd. Het betreft 1339 inkomende 
telefoongesprekken en 581 uitgaande telefoongesprek-
ken. 
Daarnaast heeft het Centrum IKO 439 gesprekken ge-
voerd met professionals. Van deze 439 gesprekken wa-
ren er 174 met medewerkers van het Bureau Jeugdzorg, 
de Raad voor de Kinderbescherming en maatschappe-
lijk werk. Er zijn 159 gesprekken gevoerd met advo-
caten, 31 gesprekken met de politie en 30 gesprekken 
met de media. Verder is 13 keer contact geweest met 
de Centrale autoriteit, 13 keer met het Openbaar Mi-
nisterie, zes keer met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, vier keer met studenten en één keer met een 
politiek vertegenwoordiger.

Aantal telefoongesprekken per maand in 2009

Telefoongesprekken per maand in 2009

Uit het overzicht blijkt dat februari en september de 
drukste maanden waren wat betreft het aantal gevoer-
de telefoongesprekken. In september zijn er 149 inko-
mende gesprekken geweest, dit is het hoogste aantal 
inkomende gesprekken in 2009 in één maand. 

3. Informatie, advies en begeleiding in 2009

2009 totaal inkomend

januari 145 104
februari 202 132
maart 148 104
april 143 101
mei 156 126
juni 168 130
juli 180 137
augustus 157 117
september 215 149
oktober 158 100
november 144 93
december 104 46

Aantal telefoongesprekken in 2009

Inkomend 1339
Uitgaand 581
Totaal aantal telefoongesprekken 1920
Aantal professionals 439
Waaronder
Advocaten 159
Buitenlandse Zaken 6
Centrale Autoriteit 13

Media 30
Openbaar Ministerie 13
Diverse organisaties 174
Politie 31
Politiek 1
Mediator 4
Student 4
Wetenschapper 4
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De contacten via de e-mail
Er zijn 1001 e-mails verstuurd aan ouders, familie-
leden en vrienden met informatie en advies over hun 
specifieke kinderontvoeringssituatie; 176 keer heeft er 
e-mail contact plaatsgevonden met professionals. Het 
Centrum IKO heeft 60 keer e-mailcontact gehad met 
diverse organisaties; 39 keer met advocaten; 29 keer met 
studenten; 14 keer met de Centrale autoriteit; 12 keer 
met de politie; drie keer met het ministerie van Buiten-
landse Zaken; één keer met de media, één keer met het 
Openbaar Ministerie en één keer met een politiek ver-
tegenwoordiger. 

Aantal e-mails per maand in 2009

E-mails per maand in 2009

Uit het overzicht blijkt dat in maart en juli in 2009 de meeste 
e-mails zijn binnengekomen en verstuurd. Tussen de ont-
vangst van een e-mail en het versturen van het antwoord zit 
een werkdag.

3.2  Nieuwe, lopende en afgesloten zaken 

Inleiding
In totaal zijn in 2009 718 nieuwe adviesvragen binnen-
gekomen. Van een nieuw inkomend gesprek of e-mail 
wordt een zaaknummer aangemaakt als het een (gerela-
teerde) ontvoeringszaak betreft en een eenmalig advies 
onvoldoende is. 
In 2009 heeft het Centrum IKO 374 nieuwe zaken ge-
registreerd. In vergelijking met vorig jaar is dat een 
toename van 15%. Ook zijn 345 adviesaanvragen gere-
gistreerd waarbij een eenmalig advies voldeed en geen 
verdere begeleiding nodig was. Deze laatste vallen on-
der de categorie afgehandeld eerste lijn.

Nieuwe zaken

Afgehandeld eerste lijn
In 2009 hebben 345 mensen het Centrum IKO benaderd 
voor advies of informatie, waarbij geen verdere begelei-
ding nodig was. Vooral veel professionals zoals advoca-
ten, medewerkers van Bureau Jeugdzorg en maatschap-
pelijk werkers vallen in deze categorie. Zij vragen om 
informatie en advies in een specifieke situatie. 
Het Centrum IKO geeft aan professionals algemene en 
specifieke informatie. Wanneer het een situatie van een 
ouder betreft, dan vraagt de jurist of de ouder zelf con-
tact opneemt met het Centrum IKO. Een advies in een 
specifieke situatie vraagt om een gedegen vraaggesprek 
met de betrokkene. Ook wanneer het een van de ou-
ders betreft worden alle opties en mogelijkheden met 
de ouder besproken. Wanneer de ouder nog geen advo-

3. Informatie, advies en begeleiding in 2009

2009 totaal inkomend

januari 84 46
februari 118 60
maart 127 60
april 101 51
mei 70 40
juni 91 47
juli 130 63
augustus 80 40
september 114 45
oktober 106 53
november 87 42
december 69 25

Aantal e-mails in 2009

Uitgaand 605
Inkomend 572
Totaal aantal e-mails 1177
Aantal ouders 1001
Aantal professionals 176
Waaronder:
Advocaten 39
Buitenlandse Zaken 3
Centrale Autoriteit 14
Media 2
Openbaar Ministerie 2
Diverse organisaties 60
Politie 12
Politiek 1
Mediator 14
Student 29
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caat heeft, wordt onderzocht naar welke deskundige 
advocaat of hulpverlener het best kan worden doorver-
wezen. De keuze voor een hulpverlener is mede afhan-
kelijk van taal, land, financiële situatie en woonplaats 
van de cliënt. 

Nieuw binnengekomen zaken in 2009
In totaal zijn 374 nieuwe zaken geregistreerd in 2009. 
De nieuwe zaken zijn in de volgende categorieën in-
gedeeld:

Van alle zaken is de leeftijd van de kinderen bekend. 
Het blijkt dat het in de meeste situaties om jonge kin-
deren gaat. De groep kinderen tussen de twee en zeven 
jaar is het grootst. 

Uitgevoerde internationale kinderontvoering

In 2009 zijn 125 zaken binnengekomen met betrekking 
tot een uitgevoerde internationale kinderontvoering. 
In totaal zijn 182 kinderen zonder toestemming van 
de achtergebleven ouder meegenomen. Ongeveer 10% 
van de ouders heeft in 2009 na advies van het Centrum 
IKO met elkaar of met hulp van vrienden en familie 
zelf een oplossing gezocht voor de ontstane situatie. 
Het Centrum IKO maakt onderscheid tussen een ont-
voering door een verzorgende ouder, een niet-verzor-
gende ouder en een co-ouder. Onder de verzorgende 
ouder wordt verstaan de ouder die het merendeel van 
de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich heeft geno-
men. De niet-verzorgende ouder is degene die groten-
deels buitenhuis is en over het algemeen de kostwin-
ner is.

De verzorgende ouder
Van de 125 zaken zijn 71 ontvoeringen door de ver-
zorgende ouder gepleegd. Dat was in 67 situaties de 
moeder en in vier situaties de vader. In totaal gaat het 
om 102 kinderen. 

De niet-verzorgende ouder
In 46 zaken zijn 69 kinderen ontvoerd door de niet-
verzorgende ouder: 39 keer door de vader en zeven 
keer door de moeder. 

De co-ouder
Daarnaast zijn acht ontvoeringen gepleegd door een 
co-ouder. In zes zaken was dit de moeder en in twee 
zaken de vader. In totaal gaat het om elf kinderen. 

Verdragsland
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ontvoering 
naar een Verdragsland en naar een Niet-verdragsland. 
Een Verdragsland is een land dat het Haags Kinder-
ontvoeringsverdrag heeft geratificeerd (voor de lijst 
met landen zie www.kinderontvoering.org).
In totaal heeft het Centrum IKO in 2009 van en naar 
Verdragslanden 94 ontvoeringen geregistreerd. In 69 
zaken is advies gevraagd over een ontvoering vanuit 
Nederland naar een Verdragsland; 21 zaken zijn bin-
nengekomen waarbij sprake was van een ontvoering 
vanuit een Verdragsland naar Nederland; in vier ont-
voeringszaken speelde Nederland geen rol.
In 68 zaken zijn de kinderen door de moeder meegeno-
men en in 26 zaken zijn de kinderen door vader meege-
nomen naar een ander land. 

Meest voorkomende kinderontvoeringen vanuit Ne-
derland naar een Verdragsland in 2009
• 13 zaken naar België
• 10 zaken naar Turkije
 • 7 zaken naar Verenigde Staten

Meest voorkomende kinderontvoeringen vanuit een 
Verdragsland naar Nederland 
• 4 zaken vanuit Polen
• 3 zaken vanuit Frankrijk

Het Centrum IKO heeft in vier ontvoeringszaken ou-
ders geadviseerd waarin Nederland geen rol speelt. Er 
zijn vragen binnengekomen over ontvoeringen tussen 
de Verdragslanden: Bahamas - Groot-Brittannië, Bel-
gië – Turkije, Polen – Bulgarije en Spanje – België.
Het Centrum adviseert en verwijst de ouders of andere 
betrokkenen naar deskundige instanties of belangen-
behartigers in de betrokken landen.

Niet-verdragsland
In totaal zijn 31 zaken geregistreerd in 2009 waarin een 
ontvoering van en naar een Niet-verdragsland plaats-
vond: in twaalf zaken was de moeder de ontvoerder, in 
19 zaken de vader. 

3. Informatie, advies en begeleiding in 2009

Categorie Aantal 
zaken

Aantal 
kinderen

Uitgevoerde ontvoering 125  (33%) 182
Dreigende ontvoering 143  (38%) 203
Internationale omgangs-
regeling

  17    (5%) 24

Toestemming voor vertrek 42   (11%) 69
Geoorloofde overbrenging   10     (3%) 12
Algemeen advies 37 (  10%) Nvt
Totaal nieuwe zaken 2009 374  (100%) 490
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In 24 zaken betrof het een ontvoering vanuit Neder-
land naar een Niet-verdragsland. De meeste ontvoe-
ringen vanuit Nederland naar een Niet-verdragsland 
hadden betrekking op Iran en Indonesië. Bij beide 
landen speelden drie zaken van een internationale 
kinderontvoering. In één zaak was er een ontvoering 
vanuit een Niet-verdragsland naar Nederland door 
een vader. Daarnaast zijn zes ontvoeringszaken bin-
nengekomen die geen betrekking hadden op Neder-
land. De ontvoeringen speelden zich af tussen de vol-
gende landen: België – Maleisië, Ghana – Verenigde 
Staten, Rusland – Kroatië, Egypte – Canada, Filippij-
nen – Zwitserland, Portugal – Gambia.

Aantal ontvoeringen in 2009  van en naar 
Nederland

69 ontvoeringen vanuit Nederland naar 
Verdragsland
48 ontvoeringen door moeder
21 ontvoeringen door vader

21 ontvoeringen van Verdragsland naar 
Nederland
17 ontvoeringen door moeder
4 ontvoeringen door vader

24 ontvoeringen vanuit Nederland naar 
Niet-verdragsland
10 ontvoeringen door moeder
14 ontvoeringen door vader

1 ontvoering vanuit Niet-verdragsland naar 
Nederland
1 ontvoering door vader

Groot-Brittannië 
Een Nederlandse moeder en een Britse vader hebben 
gezamenlijk gezag over hun twee kinderen. De moeder 
en de kinderen wonen in Nederland, de vader woont 
in Groot-Brittannië. Na een vakantie van de kinderen 
bij de vader, wil vader de kinderen niet terugbrengen. 
De moeder neemt contact op met het Centrum IKO 
nadat ze een verzoek tot teruggeleiding heeft inge-
diend. Er is al een eerste zitting geweest. De moeder 
vraagt hoe de procedure in Groot-Brittannië verder 
verloopt. Een volgende zitting staat al snel gepland. Na 
de zitting neemt een medewerker van het Centrum 
IKO weer contact op met moeder. Een tweede zitting 
is geweest waarin de rechter heeft uitgesproken dat de 
kinderen terug moeten naar Nederland. De kinderen 
zijn inmiddels weer in Nederland.

De leeftijd en het aantal kinderen bij een uitge-
voerde kinderontvoering

Dreigende internationale kinderontvoering

Het Centrum IKO is in 143 zaken benaderd over een 
dreigende internationale kinderontvoering. Het blijkt 
dat vooral moeders bang zijn dat hun kind, nadat het 
huwelijk is stukgelopen, meegenomen wordt door de 
vader. In 100 zaken vroeg de moeder om advies; in 
42 zaken was de vader bang dat de moeder het kind 
meeneemt naar het buitenland. In één zaak betrof het 
familieleden, bij wie de kinderen woonden. In totaal 
gaat het om 203 kinderen.

Verdragsland
In 78 zaken heeft een ouder om advies gevraagd over 
een dreiging van kinderontvoering vanuit Nederland 
naar een Verdragsland. 
In 46 zaken betrof het de moeder die bang was voor 
een ontvoering; in 34 zaken was de vader bang dat 
het kind ontvoerd zou worden. Eén zaak betrof een 
dreiging vanuit Mauritius naar Groot-Brittannië, 
waarin de vader bang was dat de moeder de kinderen 
wilde ontvoeren. Tevens is een zaak binnengekomen 
waarin de vader bang was dat de kinderen van de 
Verenigde Staten naar Nederland ontvoerd zouden 
worden.

In 16 zaken betrof het een dreigende kinderontvoe-
ring naar Turkije; 14 keer heeft een moeder informa-
tie gevraagd over preventie en twee keer een vader. 
Daarna volgen Italië, Griekenland, Groot-Brittannië 
en de Verenigde Staten met elk vijf ouders die zich 
lieten informeren over de werking van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag en preventiemaatregelen. 

Verder is een stijging waar te nemen waarbij Oost-
Europese landen zijn betrokken. Dit jaar zijn negen 
zaken voorgelegd ten opzichte van drie zaken vorig 
jaar. 

aantal kinderen / leeftijd
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Leeftijd en aantal kinderen bij dreigende internati-
onale kinderontvoering naar verdragslanden

Niet-verdragsland
Er zijn 62 zaken binnengekomen over een dreigende 
situatie vanuit Nederland naar een Niet-verdragsland. 
In 53 zaken is de moeder bang dat het kind ontvoerd 
wordt en in acht zaken de vader. Daarnaast waren in 
één zaak directe familieleden bang dat het kind ont-
voerd zou worden. In totaal gaat het om 87 kinderen.
Verder heeft één moeder advies ingewonnen over de 
wijze waarop zij kan voorkomen dat een kind vanuit 
Duitsland naar Syrië wordt meegenomen door de va-
der. Al deze zaken hebben in 2009 niet geleid tot een 
uitgevoerde kinderontvoering.

Opvallend is dat er veel zaken van een dreigende inter-
nationale kinderontvoering naar Egypte en Marokko 
zijn ontvangen. Van beide landen zijn elk tien zaken 
binnengekomen. In al deze zaken zijn de moeders bang 
dat de vaders de kinderen ontvoeren. Daarna volgt In-
donesië met vijf zaken; in één zaak is de vader bang 
voor een ontvoering en in vier zaken de moeder. 

Leeftijd en aantal kinderen bij dreigende internati-
onale kinderontvoering naar Niet-verdragslanden

China
Een Nederlandse moeder en een Chinese vader heb-
ben gezamenlijk gezag over hun tweejarig kind. Ze 
zijn gescheiden en vader heeft begeleide omgang. Het 

ziet ernaar uit dat deze omgang onbegeleid wordt en 
de moeder is bang dat de vader het kind meeneemt 
naar China omdat hij twee jaar geleden een poging tot 
ontvoering heeft gedaan. De moeder vraagt wat ze kan 
doen.
Het Centrum IKO heeft met de moeder de stappen 
doorgenomen die het risico op een kinderontvoering 
verkleinen. Het blijkt dat haar kind bijgeschreven staat 
in haar paspoort en dat de vader geen Chinees pas-
poort van het kind heeft. Dit kan de vader ook niet 
aanvragen zonder haar toestemming. Verder woont de 
vader woont met een andere vrouw en kind in Neder-
land en heeft een fulltime baan. Hij heeft geen uitspra-
ken gedaan dat hij het kind mee wil nemen. De angst 
van de moeder is daarmee verminderd.
 

De leeftijd en het aantal kinderen bij een dreigende 
internationale kinderontvoering

Internationale omgangsregeling

Het Centrum IKO heeft in 17 zaken advies gegeven 
over internationale omgang. 
Vooral vaders vragen omgang met hun kind dat in het 
buitenland bij de moeder verblijft. Van de 17 zaken 
vroegen 15 vaders om advies en twee moeders. Het 
gaat in totaal om 24 kinderen.

Verdragsland
Vanuit Nederland zijn 13 zaken binnengekomen waar 
een ouder advies vroeg over omgang met een kind in 
een Verdragsland; elf keer vroeg een vader advies over 
omgang en twee keer vroeg een moeder advies. 
In één zaak is het Centrum IKO om advies gevraagd 
waarin een vader vanuit het Verdragsland Zuid-Afri-
ka omgang wil met zijn twee kinderen in Nederland. 
Daarnaast is het Centrum IKO benaderd door een Ne-
derlandse vader die in Zweden woont en omgang wil 
met zijn twee kinderen in Schotland. In totaal gaat het 
om 22 kinderen.

aantal kinderen / leeftijd

aantal kinderen / leeftijd

aantal kinderen / leeftijd
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Niet-verdragsland 
In één zaak is vanuit Nederland omgang gevraagd door 
een vader met zijn kind dat woonachtig is in Singapore. 
Ook is er éénmaal vanuit Pakistan omgang gevraagd 
door een vader met zijn kind in Nederland. 

Australië
Een Australische moeder en een Nederlandse vader 
hebben één kind van zes jaar. Het kind woont bij de 
moeder in Australië. De vader wil graag contact met 
zijn kind over wie hij geen gezag heeft. Hij neemt con-
tact op met het Centrum IKO en vraagt wat hij kan 
doen. Uit zijn verhaal blijkt dat de moeder de om-
gang tussen vader en het kind frustreert. Vader krijgt 
zelden het kind aan de telefoon als hij belt, er is nog 
geen webcam geïnstalleerd ondanks de vele beloften 
hierover en de post die vader stuurt, wordt niet aan 
het kind gegeven. Aan de vader is uitgelegd dat hij de 
mogelijkheid heeft om naar Australië te gaan om met 
de moeder tot een omgangsregeling te komen. Ook 
kan hij rechtstreeks bij de rechter in Australië om een 
omgangsregeling vragen. Tevens heeft vader de moge-
lijkheid om een verzoek tot internationale omgangsre-
geling bij de Centrale autoriteit in Nederland in te die-
nen. Dit is mogelijk zolang er nog geen internationale 
omgangsregeling bestaat of er geen lopende procedure 
in Australië is over omgang. In een later gesprek blijkt 
dat de vader geprobeerd heeft met de moeder hierover 
te praten, zonder gewenst resultaat. 

Leeftijd en aantal kinderen bij een internationale 
omgangsregeling

Toestemming voor vertrek

Het aantal adviesvragen over een geoorloofd vertrek 
met de kinderen neemt toe. 
In 2009 zijn 42 zaken binnengekomen waarin advies 
is gevraagd over de toestemming voor vertrek. Ter 
vergelijking: in 2008 ging het om 27 adviesaanvra-

gen op dit gebied. In 38 zaken vroeg de moeder om 
advies en informatie over vertrek naar het buitenland 
met haar kind; in vier zaken vroeg de vader om advies. 
Het Centrum IKO informeert over de mogelijkheden 
om met een kind naar het buitenland te vertrekken met 
inachtneming van de regels. Het gaat in totaal om 69 
kinderen.

Verdragsland
Vanuit Nederland naar een verdragsland is er tien keer 
om advies over toestemming gevraagd. In alle geval-
len was dit de moeder. Vanuit een Verdragsland naar 
Nederland is 26 keer om advies over toestemming ge-
vraagd. In drie situaties door de vader en 23 keer door de 
moeder. Opmerkelijk is dat in zes zaken moeders vanuit 
Italië advies over toestemming voor vertrek naar Ne-
derland hebben gevraagd. Vanuit Portugal is vier keer 
om informatie hierover gevraagd, waarvan drie keer 
door de moeder en één keer door de vader. In totaal gaat 
het om 61 kinderen voor wie advies over toestemming 
voor vertrek naar een verdragsland is gevraagd.

Niet-verdragsland
Het Centrum IKO heeft drie zaken binnengekregen 
waar vanuit Nederland toestemming wordt gevraagd 
om met de kinderen naar een Niet-verdragsland te 
gaan. Opmerkelijk is dat het in één geval ging om een 
ongeboren kind. Tevens zijn drie zaken binnengekomen 
waar vanuit een Niet-verdragsland naar Nederland toe-
stemming wordt gevraagd. In totaal gaat het om acht 
kinderen.

Spanje
Een Nederlandse vrouw is gescheiden van een Spaanse 
man en samen hebben ze een kind. Zij wonen allen in 
Spanje, waar het kind ook is geboren. De moeder wil 
graag met het kind naar Nederland verhuizen en neemt 
contact op met het Centrum IKO om te vragen hoe ze 
dit kan regelen. De moeder is aangeraden om bij een 
Spaanse advocaat te informeren of zij toestemming no-
dig heeft van de vader om naar Nederland te verhuizen. 
Van belang hierbij is ook wat in de echtscheidingspro-
cedure over het kind is uitgesproken. Als ze geen toe-
stemming nodig heeft van de vader dan kan ze zonder 
problemen met het kind naar Nederland verhuizen. Als 
ze wel toestemming nodig heeft dan kan ze een even-
tuele verhuizing met de vader overleggen om toestem-
ming te krijgen. Als de vader geen toestemming geeft, 
kan de moeder vervangende toestemming vragen aan 
de Spaanse rechter voor de verhuizing. Uit een volgend 
contact blijkt dat de moeder alleen mag beslissen over 
de woonplaats van het kind. Zij is van plan om op korte 
termijn naar Nederland te verhuizen.

aantal kinderen / leeftijd
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Leeftijd en aantal kinderen bij toestemming voor 
vertrek

Geoorloofde overbrenging

In totaal zijn tien zaken geregistreerd waarin er sprake 
was van een geoorloofde overbrenging. Dit houdt in 
dat er niet aan de vereisten van het Haags Kinder-
ontvoeringsverdrag hoeft te worden voldaan omdat 
bijvoorbeeld de meenemende ouder alleen over de 
woonplaats van het kind mag beslissen. Er is dan geen 
sprake van een internationale kinderontvoering, hoe-
wel het door de achtergebleven ouder wel als zodanig 
wordt ervaren. 
In alle gevallen heeft de moeder het kind geoorloofd 
overgebracht naar een ander land. In totaal zijn twaalf 
kinderen geoorloofd overgebracht.

Verdragsland
In negen zaken werden de kinderen door de moeder 
naar een Verdragsland geoorloofd overgebracht. Het 
gaat in totaal om tien kinderen.

Niet-verdragsland
Een moeder heeft haar twee kinderen geoorloofd over-
gebracht naar Togo.

Brazilië 
Een Nederlandse man en een Braziliaanse vrouw wo-
nen in Nederland en hebben één kind. Het kind is drie 
jaar en in Nederland geboren. Op een dag treft de va-
der het huis leeg aan. 
De moeder en het kind zijn naar Brazilië vertrokken 
en komen niet meer terug. Vader belt op naar het Cen-
trum IKO en vraagt wat hij kan doen. Het blijkt dat 
de vader het kind erkend heeft en dat de moeder het 
volledig gezag heeft over het kind. Zij mag dan alleen 
beslissen over de woonplaats van het kind. Er is geen 
sprake van internationale kinderontvoering volgens 
het Haags Kinderontvoeringsverdrag. 
Het is afhankelijk van de situatie welke mogelijkheden 
de achtergebleven ouder heeft.

Leeftijd en aantal kinderen bij geoorloofde over-
brenging

Algemeen advies

Sommige vragen vallen niet onder bovengenoemde ca-
tegorieën. Deze worden geregistreerd onder Algemeen 
advies. Het Centrum IKO heeft in 2009 37 zaken gere-
gistreerd waarin een algemeen advies is gevraagd. Het 
gaat bijvoorbeeld om zaken tussen Nederland en de Ne-
derlandse Antillen. Kinderontvoeringen van en naar de 
Antillen worden als interne ontvoeringen aangemerkt. 

Ook heeft het Centrum IKO opvallend veel zaken bin-
nengekregen waarin advies wordt gevraagd over situa-
ties waarin kinderen en moeders door de vader achter-
gehouden worden in het vakantieland. Hun paspoorten 
zijn afgepakt en regelmatig worden zij binnenshuis 
gehouden. Via verschillende kanalen (familie, school) 
wordt contact gezocht met het Centrum IKO om hulp. 
In deze problematiek heeft het Centrum IKO contact 
met het Landelijk Expertisecentrum Eer Gerelateerd 
Geweld.

Iran
De broer van een Nederlandse vrouw neemt contact 
op met het Centrum IKO. Het blijkt dat zijn zuster met 
haar zoon wordt vastgehouden door de vader in Iran. 
Via een sms’je heeft de vrouw haar broer op de hoogte 
kunnen stellen. Ook zijn de paspoorten afgepakt. 
Aan de broer is uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. 
Belangrijk is dat het ministerie van Buitenlandse Za-
ken en de Nederlandse ambassade in Iran op de hoogte 
zijn. Deze kan hij informeren over de situatie en vragen 
waarin zij hulp kunnen bieden, vooral inzake de pas-
poorten. Ook is het belangrijk dat de politie op de hoog-
te wordt gesteld omdat het vermoeden bestaat dat de 
vader terugkomt naar Nederland. De vraag is op welke 
grond hij in dat geval kan worden aangehouden. Ook 
worden de consequenties besproken. De broer wordt 
verder geadviseerd contact proberen te blijven houden 
met zijn zuster. De zaak loopt nog.

aantal kinderen / leeftijd aantal kinderen / leeftijd
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Lopende zaken

Het Centrum IKO heeft nog tien lopende zaken in be-
handeling uit voorgaande jaren. Uit 2006 zes zaken, uit 
2007 tien zaken en uit 2008 19 zaken. 

In deze zaken is langdurige begeleiding nodig. Dit kan 
komen door de gecompliceerde aard van de situatie, de 
lange tijdsduur van procedures of indien er sprake is 
van een dreigende situatie. De dreiging is niet opeens 
weg, hier kan een tijd overheen gaan.

Afgesloten zaken

Van de 374 zaken die in 2009 zijn binnengekomen, zijn 
172 zaken hetzelfde jaar afgesloten. Daarnaast zijn in 
2009 door het Centrum IKO 14 zaken afgesloten uit 
2006, 18 zaken afgesloten uit 2007 en 208 zaken afge-
sloten uit 2008. 
Een zaak wordt afgesloten indien er geen begeleiding 
meer nodig is. Dit kan zijn wanneer het kind terug is, 
als er een uitspraak in de procedure is of als ouders er 
samen uitgekomen zijn. 

3. Informatie, advies en begeleiding in 2009

Leeftijd en aantal kinderen van alle categorieën

Van alle zaken is de leeftijd van de kinderen bekend. Het blijkt dat het in de meeste situaties om jonge kinderen 
gaat. De groep kinderen tussen de twee en zeven jaar is het grootst.

Toestemming voor vertrek

Internationale omgangsregeling

Dreiging

Geoorloofde overbrenging

Uitgevoerde internationele kinderontvoering

aantal kinderen / leeftijd
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De opleiding crossborder mediation
In vervolg op het crossborder mediationcongres met 
sprekers uit Engeland, Frankrijk en Duitsland dat het 
Centrum IKO in 2007 heeft geïnitieerd en georgani-
seerd, is in 2009 de pilot-opleiding crossborder medi-
ation gestart. 
Eveneens op initiatief van het Centrum IKO en in sa-
menwerking met de mediationafdeling van het Neder-
lands Instituut van Psychologen en de vereniging van 
Familierecht Advocaten Scheidingsmediators is een 
zogeheten kopstudie ontwikkeld. Doel is het opleiden 
van een groep geschoolde en ervaren crossborder fa-
miliemediators die specifiek ingezet kunnen worden 
in internationale kinderontvoeringszaken. Tijdens 
het opleidingstraject zijn kennis en vaardigheden over 
crossborder mediation in kinderontvoeringszaken 
overgedragen, die aansluiten op de nieuwe juridische 
procedure in Nederland. Belangrijke elementen daar-
in zijn concentratie van rechtspraak en een snelle en 
adequate inzet van de regierechter in de eerste weken 
na het vaststellen van een internationale kinderont-
voering en na het verzoek tot teruggeleiding van het 
kind door de achtergebleven ouder. De opleiding is 
niet alleen gericht op het leren van vaardigheden en 
overbrengen van kennis, maar ook op het met elkaar 
vaststellen en verfijnen van de mogelijke procedure 
bij mediation. De deskundige docenten die voor deze 
opleiding zijn aangetrokken zijn deels uit Nederland 
en deels uit het buitenland afkomstig. De deelnemers 
hebben kennis van het Haags Kinderontvoeringsver-
drag, zijn ervaren mediators en hebben een biculturele 
achtergrond en ervaring. 

De bijeenkomsten bestonden uit vier periodes in zes 
weekenden waarin de trainingen en workshops wer-
den gegeven over de volgende onderwerpen:
•  Culturele diversiteit door dr. mr. B. de Hart en drs. 
    A. Beck
•  Crossborder mediation, theorie en praktijk in Groot-    
    Brittannië door D. Carter OBE
•  Duits mediationmodel, theorie en praktijk in 
    Duitsland door mr. C.C. Paul en S. Kiesewetter
•  De rol van de rechter/ familiesystemen en de rol van  
   de kinderen door mr. C.A.R.M van Leuven, P. 
   Vermeulen, mr. A. Olland, mr. C.L. Wehrung en 
   dr. M.E. Delfos
•  Het vormen van een beroepsgroep/leerervaringen/  
    oefeningen door dr. T. Westerduin

De deelnemers hebben na afloop van de opleiding een 
dag stage gelopen bij het Centrum IKO, vooral om hen 
kennis te laten nemen van de enorme reeks van ver-
schillende ontvoeringsituaties. 

De pilot Mediation Bureau 
Op 1 november 2009 is de pilot crossborder mediation 
van start gegaan. De pilot loopt tot 1 mei 2010. Doel is 
om de procedure rond een teruggeleidingsverzoek na 
een internationale kinderontvoering te verkorten. Een 
nieuw element daarbij is de mogelijkheid voor ouders 
om er door middel van een crossborder mediation sa-
men uit te komen.
De verwachting is dat ouders na een kinderontvoe-
ring, door samen te praten onder begeleiding van 
twee crossborder mediators, onderling eenvoudiger 
tot overeenstemming over de verblijfplaats en omgang 
met de kinderen komen. Het project is geïnitieerd en 
wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en 
sluit aan op de opleiding crossborder mediation.
Alle betrokken partijen, waaronder de rechtbank ’s-
Gravenhage, de Centrale autoriteit en het Centrum 
IKO werken aan deze pilot mee. Voor de duur van de 
pilot biedt het Mediation Bureau van het Centrum IKO 
informatie over alle ‘ins en outs’ van een crossborder 
mediation. Tevens heeft het Mediation Bureau een co-
ordinerende taak en schakelt mediators in. Gedurende 
het gehele mediationproces is het Mediation Bureau 
ondersteunend en dienstverlenend aanwezig voor ou-
ders en andere betrokken partijen. Tevens draagt het 
Mediation Bureau de verantwoordelijkheid voor de 
afronding van een mediation. 

Er is sprake van een kinderontvoering wanneer de ach-
tergebleven ouder na een ongeoorloofde meename van 
een kind door de andere ouder naar een ander land een 
teruggeleidingsverzoek neerlegt bij de Centrale autori-
teit van het ministerie van Justitie. De meeste ouders 
komen er samen uit en dan is een teruggeleidingsver-
zoek niet nodig. Maar het kan zijn dat de relatie tus-
sen ouders zo ontwricht is dat zij samen niet meer in 
een huis willen wonen of niet berusten in de situatie. 
Er is dan vaak nog geen sprake van een officiële schei-
ding. De ouders die er samen niet uitkomen, kunnen 
een advocaat in de arm nemen. Daarnaast is er nu ook 
een mogelijkheid om te kiezen voor een crossborder 
mediation. 

Crossborder mediation biedt ouders de gelegenheid 
om onder leiding van twee deskundige mediators rege-
lingen te treffen over de verblijfplaats van de kinderen 
die aansluiten bij de behoefte van ouders en wederzijd-
se familie. Het gesprek kan plaatsvinden in een veilige 
omgeving. De mediation wordt uitgevoerd door twee 
ervaren crossborder mediators die de pilot opleiding 
crossborder mediation hebben gevolgd. 
Het doel is om op deze manier een lange juridische 
strijd tussen ouders te voorkomen en oplossingen te 
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bedenken die recht doen aan het kind en voor beide 
ouders aanvaarbaar zijn. Tijdens de mediation staat 
het belang van het kind en een blijvend positieve rela-
tie met beide ouders centraal. 
In geval van een kinderontvoering door een van de ou-
ders biedt crossborder mediation ouders de garantie 
dat, voor zover daar sprake van is, de voortgang van de 
gerechtelijke procedure tot teruggeleiding niet wordt 
geschaad of vertraagd, maar naast deze procedures 
loopt. 

Wanneer bij de Centrale autoriteit een verzoek tot 
teruggeleiding is ingediend door de achtergebleven 
ouder, vindt een intake plaats door de Centrale auto-
riteit. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden aan ou-
ders om tot overeenstemming te komen door middel 
van mediation. Wanneer ouders mediation wensen, 
worden zij doorverwezen naar het Mediation Bureau 
voor deelname aan de pilot. Komen de ouders niet tot 
een schikking dan wordt een verzoek tot teruggelei-
ding ingediend bij de bevoegde rechtbank. 
Ouders kunnen ook deelnemen aan de pilot wanneer 
zij tijdens een rechtzitting instemmen met mediation. 
Deze rechtzitting vindt plaats binnen twee weken na 
indiening van het verzoekschrift om teruggeleiding. 
Uitgangspunt is dat de mediation binnen twee weken 
is afgerond. 

Als ouders binnen deze twee weken niet tot overeen-
stemming komen, vindt een rechtzitting bij de meer-
voudige kamer van de rechtbank plaats. Een uitspraak 
volgt binnen twee weken. De termijn om in hoger 
beroep te gaan bij het gerechtshof is eveneens twee 
weken. Op deze manier zal de maximale doorlooptijd 
18 weken bedragen. 

Voorafgaand aan een crossborder mediation voert een 
medewerker van het Mediation Bureau een informa-
tief gesprek met beide ouders. Tijdens dit gesprek legt 
de medewerker de werkwijze van het Mediation Bu-
reau uit. Ook komen de voorwaarden voor deelname 
aan de pilot ter sprake. De basisregels voor crossbor-
der mediation en de vertrouwelijkheid worden even-
eens besproken met de ouders. 
De voorwaarden die aan de ouders worden gesteld 
is een gecommitteerde deelname aan de mediation, 
meewerken aan de evaluatie van de pilot en het vol-
doen van een eigen bijdrage. De eigen bijdrage be-
draagt € 98 per ouder. Indien een van de ouders bij-
standsbehoeftig is of met een toevoeging procedeert, 
bedraagt de eigen bijdrage € 49. Wanneer beide ouders 
instemmen met de voorwaarden, schakelt het Media-
tion Bureau twee mediators in.

Het tijdschema voor de mediation wordt opgesteld op 
basis van de beschikbaarheid van de ouders en de me-
diators, en rekening houdend met het tijdschema van 
de gerechtelijke procedure. Het mediationtraject be-
staat uit maximaal drie sessies van drie uur, verspreid 
over twee dagen. Gedurende het gehele mediationtra-
ject hebben de ouders de gelegenheid om hun advoca-
ten of vertrouwenspersonen te raadplegen. 
Na afloop van de mediation worden eventuele afspra-
ken in een conceptovereenkomst vastgelegd en onder-
tekend door beide ouders. Deze voorlopige overeen-
komst wordt vervolgens aan de advocaten van partijen 
gestuurd. De definitieve overeenkomst (vaststellings-
overeenkomst) wordt door de beide advocaten vervol-
gens zo verwoord dat de rechter de afspraken in een 
beschikking kan vastleggen.

Casus 1
Een Nederlandse moeder en een Franse vader heb-
ben twee dochters en wonen in Frankrijk. De relatie 
is verbroken. De moeder neemt zonder toestemming 
van de vader de dochters mee naar Nederland. Vader 
dient een verzoek tot teruggeleiding in bij de Centrale 
autoriteit. De Centrale autoriteit attendeert de moeder 
op de pilot en biedt mediation aan. 
Via de Centrale autoriteit hoort het Mediation Bureau 
dat de vader bereid is om deel te nemen aan de pilot. 
Vervolgens benadert het Mediation Bureau de moeder 
en geeft haar informatie over de pilot en de werkwijze 
van het Mediation Bureau. De moeder laat weten dat 
zij ook aan de pilot wil deelnemen. Het Mediation Bu-
reau neemt contact op met de vader en heeft ook met 
hem een informatief gesprek. Ook de vader laat weten 
via crossborder mediation tot een oplossing te willen 
komen. 
Het Mediation Bureau benadert twee crossborder me-
diators en laat aan de ouders weten door welke me-
diator zij gebeld worden voor een intake gesprek. De 
mediator voert met beide ouders een telefoongesprek 
en laat aan het Mediation Bureau weten dat de zaak 
geschikt is voor mediation. Vervolgens gaat het Me-
diation Bureau het tijdschema voor de mediations op-
stellen en de locatie regelen. Ouders, advocaten en de 
Centrale autoriteit worden ingelicht over de tijdstip-
pen waarop de drie sessies plaats vinden. Ook krijgen 
de ouders de nodige informatie en de mediationover-
eenkomst toegestuurd. 
Bij aanvang van de eerste mediationsessie betalen de 
ouders de eigen bijdrage aan het Mediation Bureau. De 
ouders en de mediators ondertekenen de mediation-
overeenkomst en starten de mediation. Op de eerste 
dag staan twee mediationsessies gepland. Aan het eind 
van de dag wordt een conceptovereenkomst aan de 
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ouders gestuurd. De volgende dag zijn de ouders weer 
aanwezig op de locatie en de derde mediationsessie 
gaat van start. De ouders komen tot de overeenstem-
ming dat de dochters bij de moeder in Nederland blij-
ven. Ook worden afspraken gemaakt over de omgang, 
vakanties en de onderhoudskosten. In de overeen-
komst wordt opgenomen dat de vader het verzoek tot 
teruggeleiding van de twee dochters intrekt. 

Casus 2
Het Mediation Bureau krijgt van de rechtbank bericht 
dat een regiezitting plaatsvindt. Datum en tijd worden 
doorgegeven. Een medewerker van het Mediation Bu-
reau is aanwezig op de rechtbank en neemt plaats bui-
ten de rechtszaal terwijl de regiezitting aanvangt. Aan 
het eind van de regiezitting wordt de medewerker van 
het Mediation Bureau ingeschakeld als de ouders aan 
de rechter  te kennen hebben gegeven door middel van 
mediation tot een oplossing te willen komen. Het gaat 
om een Nederlandse vader en een Braziliaanse moeder 
die samen een zoon hebben. De vader heeft het kind 
zonder toestemming van de moeder mee naar Neder-
land genomen. De ouders hebben gezamenlijk gezag. 
De moeder is een procedure tot teruggeleiding gestart. 
Na de regiezitting vindt de intake met het Mediation 
Bureau plaats op de rechtbank. 

Er wordt uitleg gegeven over de pilot, de mediators en 
de rol van het Mediation Bureau. Na afloop krijgen 
partijen de benodigde informatie mee. Het Mediation 
Bureau neemt contact op met de mediators en stelt een 
tijdschema op. De ouders worden gebeld door de me-
diator voor een intakegesprek. De mediator geeft ver-
volgens groen licht aan het Mediation Bureau. De dag 
na de regiezitting gaat de mediation van start. Tijdens 
de mediation blijkt dat ouders het niet eens kunnen 
worden over de hoofdverblijfplaats van het kind. Ook 
wordt duidelijk dat de moeder het verzoek tot terug-
geleiding niet intrekt. 
Er worden twee overeenkomsten over de omgangsre-
geling opgesteld: één in het geval dat het kind teruggaat 
naar Brazilië en één in het geval dat hij in Nederland 
blijft. De ouders ondertekenen deze overeenkomst. 
Binnen twee weken wordt de zaak behandeld door de 
meervoudige kamer van de rechtbank. 

De Advocatenbijeenkomst  
Traditiegetrouw heeft het Centrum IKO in 2009  twee 
bijeenkomsten voor advocaten georganiseerd. Tijdens 
de bijeenkomsten worden advocaten geïnformeerd 
over recente ontwikkelingen zoals de crossborder me-
diation. De bijeenkomsten bieden een mogelijkheid 

aan advocaten om onderling kennis en ervaringen uit 
te wisselen, opgedaan in internationale kinderontvoe-
ringszaken. 
De eerste bijeenkomst vond plaats in april 2009. Als 
gastspreker was de heer. mr. C.A.R.M. van Leuven 
aanwezig. De heer Van Leuven is raadsheer bij het ge-
rechtshof ’s Gravenhage en is nauw betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van de kopstudie ǵrensoverschrij-
dende mediatioń  die door het Centrum IKO is geïniti-
eerd en georganiseerd. De heer Van Leuven sprak over 
de rol van de regierechter in kinderontvoeringszaken. 
Aansluitend is van gedachten gewisseld over de veran-
derende rol van de advocaat in deze procedures wan-
neer de procesvertegenwoordiging van de Centrale 
Autoriteit komt te vervallen.
Daarnaast zijn de in februari 2009 verschenen prak-
tische gidsen internationale kinderontvoering gepre-
senteerd. 

Tijdens de tweede bijeenkomst, die plaatsvond in no-
vember 2009, is ruim aandacht besteed aan de werk-
wijze van het Mediation Bureau en de pilot crossborder 
mediation, met als doel de advocaten bekend te maken 
met het Mediation Bureau en de nieuwe procedures 
die gehanteerd worden voor de duur van de pilot. 
Ook is tijdens deze bijeenkomst ruimte geboden aan 
de ´Vereniging van advocaten voor Internationale kin-
derontvoering in oprichting’ . 
Verder is aandacht besteed aan het project nazorg. Het 
project nazorg is erop gericht om ouders in Nederland 
te adviseren in zaken waar kinderen na een lange tijd 
elders te hebben gewoond, terugkeren. 

Drie praktische gidsen
Het Centrum IKO heeft begin 2009 drie praktische 
gidsen met informatie over internationale kinderont-
voering uitgebracht. Eén gids is speciaal voor jongeren. 
In de andere gidsen kunnen ouders of andere betrok-
kenen lezen wat gedaan kan worden om een kinder-
ontvoering te voorkomen of wat te doen als een kind 
is meegenomen naar een ander land of na een vakantie 
niet is teruggebracht. Ook organisaties kunnen ge-
bruik maken van de informatie zoals scholen, gemeen-
ten, maatschappelijk werkers of jeugdhulpverleners.

De gidsen bieden praktische tips, voorbeeldsituaties 
en beschrijvingen van verschillende instanties die een 
rol spelen wanneer het gaat om een internationale 
kinderontvoering. De gidsen zijn ontwikkeld door het 
Centrum IKO met financiële steun van Stichting Kin-
derpostzegels. Nederland De gidsen zijn te bestellen bij 
het Centrum IKO en te downloaden via de website.  

4. Projecten en samenwerking
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Project Nazorg 
In 2009 is er een project over nazorg gestart. Het is be-
langrijk dat een kind en de ouder na een ontvoering de 
draad in hun leven weer kunnen oppakken. Dit is niet 
gemakkelijk. Het verwerken van de scheiding tussen 
ouder en kind kost tijd. Maar ook het regelen van de 
school, de verzekeringen, medische aangelegenheden 
en taal zijn praktische zaken die erbij komen kijken. 
Het is gebleken dat ouders in deze situatie behoefte 
hebben aan advies en informatie. 
Om ouders in de toekomst beter van dienst te kunnen 
zijn, inventariseert het Centrum IKO aan de hand van 
een evaluatieformulier waaraan behoefte bestaat als 
een kind is teruggekeerd. Het project is lopende.  

De website 
In 2009 is aan de website van het Centrum IKO een 
Franstalige versie toegevoegd, naast de Nederlands-
talige en Engelstalige versie. Uit de statistieken blijkt 
dat de Franstalige paginá s veelvuldig bekeken worden 
vanuit Frankrijk. In 2010 volgt een Spaanstalige ver-
sie.
De website heeft een nieuwe adviespagina gekregen 
over internationale omgangsregelingen. Hierop wordt 
toegelicht welke mogelijkheden er zijn om een interna-
tionale omgangsregeling te krijgen met het kind in het 
buitenland. De verschillende procedures zijn uitgelegd 
en er zijn voorbeeldsituaties beschreven. 

In november 2009 is de website Mediation Bureau 
online gegaan. Het Mediation Bureau biedt informa-
tie over crossborder mediation na een ongeoorloofde 
meename van een kind naar een ander land. Er is in-
formatie te vinden over de pilot crossborder media-
tion, de betrokken partijen, de kosten en het aandeel 
van het kind in de mediation. De brochure over het 
Mediation Bureau is te downloaden.
De website is in de Nederlandse en Engelse taal. In 
2010 wordt de tekst op de website eveneens aangebo-
den in het Frans en het Spaans.

Advocaten buitenland 
Het Centrum IKO is in 2009 begonnen om de contac-
ten met buitenlandse advocaten uit te breiden. Dit is 
van belang omdat het Centrum IKO regelmatig wordt 
benaderd door Nederlanders die in het buitenland 
met een situatie van internationale kinderontvoering 
te maken krijgen. Zij willen bijvoorbeeld met het kind 
naar Nederland verhuizen. Daarvoor hebben zij wel-
licht toestemming nodig van de andere ouder, afhan-
kelijk van het recht van dat land. Als de ouder deze 
toestemming niet geeft, kunnen zij in het desbetref-
fende land een gerechtelijke procedure beginnen om 

vervangende toestemming te krijgen. Daarvoor is een 
gespecialiseerde advocaat vereist. Bovendien wordt 
het Centrum IKO benaderd door Nederlanders van 
wie het kind naar het buitenland is ontvoerd. De pro-
cedure onder het Haags Kinderontvoeringsverdrag 
moet worden gevoerd in het land waar het kind na 
de ontvoering verblijft. Voor de achtergebleven ouder 
in Nederland houdt dit in dat deze een gerechtelijke 
procedure in bijvoorbeeld Duitsland of Spanje moet 
voeren. Bij deze procedures is het in het belang van 
de achtergebleven ouder en van het kind dat de hulp 
wordt ingeroepen van een advocaat die gespecialiseerd 
is in het Haags  kinderontvoeringsverdrag of de Euro-
pese verordening Brussel IIbis.
Het Centrum IKO benadert de buitenlandse Centrale 
autoriteiten en registreert de namen en adressen van 
buitenlandse advocaten wanneer cliënten goede erva-
ringen melden. Het Centrum IKO heeft een Engelsta-
lige vragenlijst opgesteld, zodat een zo goed mogelijk 
beeld ontstaat van de werkzaamheden van de desbe-
treffende advocaten. In de loop van 2010 gaat het Cen-
trum IKO dit databestand completeren met betrek-
king tot Europa.

Samenwerking
In 2009 heeft het Centrum IKO samengewerkt met de 
volgende organisaties.
• Ministerie van Justitie 
• Rechtbank Den Haag
• Hof Den Haag
• Het Openbaar Ministerie
• Diverse Politiecorpsen
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Bureau Liaisonrechter Internationale 
   Kinderontvoering
• Bureau Eergerelateerd geweld
• Raad voor de Kinderbescherming
• Bureau Jeugdzorg
• Raad voor Rechtsbijstand
• Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
• Vereniging van Familierecht Advocaten en 
   Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
• Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
• Reunite Child abduction Centre Leicester/ England.
• Mikk, Mediation bureau Berlijn, Duitsland
• Childfocus Brussel, België

4. Projecten en samenwerking5. Projecten
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Persberichten
In 2009 zijn drie persberichten gepubliceerd.
•  Op 25 februari is een persbericht naar buiten gebracht over het verschijnen van de drie praktische gidsen over    
 internationale kinderontvoering. Eén gids gaat over preventieve maatregelen, één gids is speciaal op jongeren  
 gericht en één gids gaat over wat te doen als een kind ontvoerd is.
•  Op 27 april is een persbericht naar buiten gebracht over de publicatie van het jaarverslag 2008. 
•  Op 25 mei is een persbericht verschenen vanwege de dag van het vermiste kind. 
In dit persbericht wordt benadrukt dat kinderen die zijn meegenomen door een ouder over het algemeen niet 
vermist zijn. De achtergrond van dit persbericht is dat het Centrum IKO deze hardnekkige fabel de wereld uit 
wil hebben. De verblijfplaats van kinderen die door ouders worden meegenomen is veelal bekend bij de achter-
gebleven ouder.

Folders
In oktober 2009 zijn meer dan duizend informatiefolders over het Centrum IKO naar verschillende organisaties 
verzonden. De folders zijn onder andere gestuurd aan bibliotheken, gemeenten, maatschappelijk werk, omgangs-
huizen, vrouwenopvang, vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg, Rechtban-
ken, het Juridisch Loket en rechtwinkels. Na verspreiding van de folders is er een toename waar te nemen in het 
aantal telefoontjes naar het Centrum IKO. 
Ouders hebben vragen na het lezen van de folder of zijn doorverwezen door de aangeschreven organisaties. Op 
aanvraag heeft het Centrum IKO in de loop van het jaar vele honderden folders verzonden aan een reeks van 
instanties.

Publicaties
Het Centrum IKO is in 2009 meermalen in de media geweest. In een aantal artikelen is het Centrum IKO ge-
vraagd om een reactie. In mei en juni is het Centrum IKO veelvuldig gevraagd om een reactie op de ontvoering 
van een kind naar de Verenigde Staten. 

Hieronder volgt een overzicht van verschenen artikelen in kranten en tijdschriften en programma-items in ra-
dio- en televisieprogramma’s waarin het Centrum IKO een rol speelt.

5. Mediacontacten en publicaties 

Datum Titel/Onderwerp Media

24-april Kinderontvoering AD
25-mei Meeste 'ontvoerders' zijn moeder NRC Handelsblad
28-mei Moeder Katja vreesde al voor kidnap Algemeen Dagblad
28-mei Kinderontvoering De Gelderlander
28-mei Kinderontvoering NRC Handelsblad
29-mei Vader in VS moet Katja afstaan Algemeen Dagblad
3-juni Centrum Internationale Kinderontvoering: Katja hoort in Ede De Gelderlander
3-juni Opsporing faalde na ontvoering Katja Algemeen Dagblad
5-juni Bemiddeling geniet voorkeur bij ontvoering door ouder Reformatorisch Dagblad
6-juni Kinderen zijn bij ontvoering toch het kind van de rekening Algemeen Dagblad
13-juni Marina Karpenko wil haar meisje terug Nederlands Dagblad
24-juni Ontvoering beloond! De Telegraaf
31-oktober Kinderen van de rekening De Telegraaf
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Tijdschriften

Radio

Televisie

Datum Titel/Onderwerp Media

April Het wespennest van een internationale scheiding 140 Tobias-
sen en Luna's per jaar Opzij

11-april Mijn kind was ontvoerd!' Tijdschrift Vrouw van de 
Telegraaf

Datum Titel/Onderwerp Zender

16-april Internationale kinderontvoering Radio 1
23-april Internationale kinderontvoering Radio 1
13-mei Internationale kinderontvoering Wereldomroep
28-mei Reactie op het uitgeven van een Amber Alert in verband met 

een kinderontvoering naar de Verenigde Staten
Radio Gelderland

29-mei Reactie op het uitgeven van een Amber Alert in verband met 
een kinderontvoering naar de Verenigde Staten in de Tros 
Nieuwsshow

Radio 1

30-mei Reactie op lokalisering kind in de Verenigde Staten na ontvoe-
ring

Radio 1

Datum Titel/Onderwerp Omroep

27-mei
Reactie op het uitgeven van een Amber Alert na een kinder-
ontvoering naar de Verenigde Staten in het programma Hart 
van Nederland

SBS6

28-mei Internationale kinderontvoering TV Gelderland
29-mei Internationale kinderontvoering in het programma TROS 

nieuwsshow
TROS

2-juni Reactie op het uitgeven van een Amber Alert na een kinder-
ontvoering naar de Verenigde Staten in het programma Editie 
NL

RTL 4 

9-juni Reactie op een lopende kinderontvoeringszaak naar de Ver-
enigde Staten in het programma EenVandaag 

Nederland 1 – AVRO

24-juni Reactie op een lopende kinderontvoeringszaak van kind naar 
Polen in het programma Hart van Nederland

SBS6

24-oktober Reactie op een lopende kinderontvoeringszaak naar Egypte 
door vader in het programma Hart van Nederland

SBS6

31-oktober De zaak Abbas in het programma Hart van Nederland SBS6
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De website www.kinderontvoering.org

Bezoekersaantallen
In 2009 werden in totaal bijna 132.000 pagina’s bekeken tijdens ruim 34.000 bezoeken door zo’n 15.000 unieke 
bezoekers. Dit is een stijging ten opzichte van 2008; toen werden ruim 123.000 pagina’s bekeken tijdens ruim 
26.000 bezoeken door zo’n 13.000 unieke bezoekers. In de maanden november en december werden veruit de 
meeste pagina’s op de website bekeken, terwijl in mei en augustus de hoogste aantallen unieke bezoekers geme-
ten zijn. Er zijn dus verschillende ‘pieken’; die waarbij een groot aantal bezoekers een enkele pagina raadpleegt, en 
die waarbij een kleinere groep de website vaker bezoekt en veel verschillende pagina’s bekijkt. Er is in 2009 vanaf 
juli een gestaag stijgende lijn te zien in het aantal bekeken pagina’s op de website.

* Het totale aantal unieke bezoekers per jaar is niet te berekenen via een optelsom van de unieke bezoekers per  
   maand, want er bestaat overlap tussen de maanden.

Overzicht unieke bezoekers, bezoeken en bekeken pagina’s per maand

Maand bezoekers Bezoeken paginá s

Jan 1.381 2.308 11.582
Feb 1.345 2.429 7.631
Mrt 1.343 2.316 11.729
Apr 1.368 2.407 7.849
Mei 2.584 3.947 10.553
Jun 1.613 2.941 8.502
Jul 1.461 2.922 7.775
Aug 1.847 3.289 9.467
Sep 1.660 3.005 10.213
Okt 1.617 3.076 11.328
Nov 1.575 2.940 17.333
Dec 1.393 2.720 17.793
Totaal <19.187* 34.300 131.755
Gemiddeld per maand 1.595 2.858 10.979
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Aantal bezoeken per dag over 2009

De 15 meest gebruikte zoekwoorden in Google naar kinderontvoering

5. Mediacontacten en publicaties

Zoekwoord Aantal

1. (internationale) kinderontvoering 1730
2. Centrum internationale kinderontvoering 1083
3. (Haags) kinderontvoeringsverdrag 330
4. malika kaddour vermist 259
5. betty het hart, internationale kinderontvoering 258
6. www.kinderontvoering.org 189
7. iss kinderontvoering 173
8. nieuwsbrief centrum internationale kinderontvoering 149
9. Centrale autoriteit (kinderontvoering) 116
10. Stichting gestolen kinderen 85
11. Brussel IIbis 71
12. mutatie politie 55
13. (aangifte) onttrekking ouderlijk gezag 45
14. notitie internationale kinderontvoering 32
15. (inzage) gezagsregister den haag 25

Jan Mrt Mei Jul Sep NovFeb Apr Jun Aug Okt Dec
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Bijlagen         
Overzicht cijfers 1 januari tot en met 31 december 2009
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Overzicht cijfers 1 januari tot en met 31 december 2009

Ontvoering door verzorgende ouder

Verdragsland
Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder Jaar ontvoering

Nederland Australië 1 1 1 2009

Nederland België 1 2 1 2009

Nederland België 1 2 1 2009

Nederland België 1 1 1 2009

Nederland Brazilië 1 1 1 2008

Nederland Brazilië 1 1 1 2008

Nederland Brazilië 1 1 1 2008

Nederland Brazilië 1 1 1 2008

Nederland Canada 1 1 1 2008

Nederland Canada 1 2 1 2009

Nederland China 1 1 1 2009

Nederland Denemarken 1 1 1 2009

Nederland Denemarken 1 2 1 2009

Nederland Denemarken 1 2 1 2009

Nederland Dominicaanse Republiek 1 1 1 2009

Nederland Duitsland 1 3 1 2009

Nederland Frankrijk 1 2 1 2009

Nederland Griekenland 1 1 1 2009

Nederland Griekenland 1 2 1 2009

Nederland Mexico 1 1 1 2009

Nederland Noorwegen 1 1 1 2009

Nederland Oekraïne 1 2 1 2009

Nederland Peru 1 1 1 2008

Nederland Polen 1 1 1 2009

Nederland Portugal 1 1 1 2008

Nederland Spanje 1 1 1 2008

Nederland Spanje 1 2 1 2008

Nederland Spanje 1 2 1 2009

Nederland Tsjechië 1 1 1 2009

Nederland Turkije 1 1 1 2008

Nederland Turkije 1 2 1 2007

Nederland Turkije 1 1 1 2008

Nederland Turkije 1 1 1 2009

Nederland Turkije 1 3 1 2009

Nederland Turkije 1 2 1 2009
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Nederland Turkije 1 1 1 2009

Nederland Venezuela 1 1 1 2008

Nederland Venezuela 1 1 1 2009

Nederland Verenigde Staten 1 2 1 2009

Nederland Verenigde Staten 1 1 1 2009

Nederland Verenigde Staten 1 1  1 2009

Bahamas Groot-Brittannië 1 2 1 2008

België Turkije 1 2 1 2009

België Nederland 1 1 1 2009

België Nederland 1 2 1 2009

Brazilië Nederland 1 2 1 2008

Bulgarije Nederland 1 1 1 2007

Canada Nederland 1 1 1 2009

Canada Nederland 1 1 1 2009

Colombia Nederland 1 2 1 2008

Duitsland Nederland 1 1 1 2009

Frankrijk Nederland 1 1 1 2009

Frankrijk Nederland 1 2 1 2009

Polen Nederland 1 1 1 2008

Polen Bulgarije 1 1 1 2008

Polen Nederland 1 1 1 2008

Slowakije Nederland 1 2 1 2008

Spanje België 1 2 1 2009

Spanje Nederland 1 2 1 2009

Totaal 59 85 4 55

Vervolg: Ontvoering door verzorgende ouder
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Niet-Verdragsland

Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder Jaar ontvoering

Nederland Andorra 1 3 1 2009

Nederland Bosnië 1 1 1 2009

Nederland China 1 1 1 2009

Nederland Egypte 1 2 1 2007

Nederland Indonesië 1 1 1 2009

Nederland Marokko 1 2 1 2009

Nederland Pakistan 1 1 1 2009

Nederland Suriname 1 1 1 2008

Nederland Suriname 1 1 1 2009

Nederland Oekraïne 1 1 1 2006

België Maleisië 1 1 1 2007

Ghana Verenigde Staten 1 2 1 2009

Totaal 12 17 0 12

Totaal aantal ontvoeringen door verzorgende ouder                       71

Totaal aantal kinderen ontvoerd door verzorgende ouder          102

Vervolg: Ontvoering door verzorgende ouder
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Ontvoering door niet-verzorgende ouder

Verdragsland

Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder Jaar ontvoering

Nederland België 1 2 1 2009

Nederland België 1 1 1 2009

Nederland België 1 2 1 2009

Nederland België 1 1 1 2009

Nederland België 1 Onbekend 1 2009

Nederland België 1 1 1 2009

Nederland Frankrijk 1 1 1 2009

Nederland Griekenland 1 2 1 2009

Nederland Griekenland 1 1 1 2009

Nederland Griekenland 1 2 1 2009

Nederland Groot-Brittannië 1 5 1 2009

Nederland Groot-Brittannië 1 2 1 2009

Nederland Polen 1 1 1 2009

Nederland Schotland 1 1 1 2009

Nederland Spanje 1 1 1 2009

Nederland Tunesië 1 2 1 2009

Nederland Turkije 1 2 1 2009

Nederland Turkije 1 1 1 2009

Nederland Verenigde Staten 1 3 1 2009

Nederland Verenigde Staten 1 1 1 2009

Nederland Verenigde Staten 1 3 1 2009

Nederland Verenigde Staten 1 1 1 2009

Nederland Zweden 1 1 1 2009

Nederland Zweden 1 1 1 2009

Duitsland Nederland 1 2 1 2009

Frankrijk Nederland 1 2 1 2008

Noorwegen Nederland 1 1 1 2009

Polen Nederland 1 1 1 2008

Spanje Nederland 1 2 1 2009

Totaal 29 46 22 7
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Vervolg: Ontvoering door niet-verzorgende ouder

Niet-verdragsland
Totaal Naar Zaken Kinderen Vader Moeder Jaar ontvoering

Nederland Algerije 1 1 1 2009

Nederland Algerije 1 1 1 2009

Nederland Egypte 1 2 1 2007

Nederland Indonesië 1 2 1 2009

Nederland Indonesië 1 2 1 2009

Nederland Irak 1 1 1 2008

Nederland Irak 1 1 1 2009

Nederland Iran 1 1 1 1995

Nederland Iran 1 1 1 2009

Nederland Libanon 1 1 1 2009

Nederland Marokko 1 1 1 2009

Nederland Tunesië 1 2 1 2008

Nederland Tunesië 1 1 1 1998

Egypte Canada 1 2 1 2009

Filippijnen Zwitserland 1 1 1 2009

Marokko Nederland 1 2 1 2006

Rusland Kroatië 1 1 1 2008

Totaal 17 23 17 0

Totaal aantal ontvoeringen door niet-verzorgende ouder                    46

Totaal aantal kinderen ontvoerd door niet-verzorgende ouder          69
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Ontvoering door co-ouder

Verdragsland
Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder jaar ontvoering

Nederland België 1 1 1 2009

Nederland Denemarken 1 2 1 2009

Nederland Turkije 1 1 1 2009

Nederland Spanje 1 1 1 2009

Denemarken Nederland 1 2 1 2009

Frankrijk Nederland 1 1 1 2009

Totaal 6 8 0 6

Niet-verdragsland

Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder jaar ontvoering

Nederland Iran 1 2 1 2008

Portugal Gambia 1 1 1 2009

Totaal 2 3 2 0

Totaal aantal ontvoeringen door co-ouder                   8

Totaal aantal kinderen ontvoerd door co-ouder       11
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Geoorloofde Overbrenging

Verdragsland
Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder jaar ontvoering

Nederland Australië 1 1 1 2009

Nederland Australië 1 1 1 2009

Nederland Canada 1 1 1 2008

Nederland Duitsland 1 1 1 2009

Nederland Groot-Brittannië 1 1 1 2008

Nederland Groot-Brittannië 1 2 1 2009

Nederland Hongarije 1 1 1 2009

Nederland Polen 1 1 1 2009

Nederland Portugal 1 1 1 2009

Totaal 9 10 0 9

Niet-verdragsland

Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder jaar ontvoering

Nederland Togo 1 2 0 1 2008

Totaal 1 2 0 1

Totaal aantal geoorloofde overbrengingen                10

Totaal aantal kinderen                                                     12
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Dreigende ontvoering

Verdragsland
Van Naar Zaken Kinderen Vader bang 

voor IKO 
Moeder bang 

voor IKO 

Nederland Argentinië 1 1 1

Nederland België 1 1 1

Nederland België 1 2 1

Nederland België 1 1 1

Nederland Bosnië 1 2 1

Nederland Brazilië 1 1 1

Nederland Brazilië 1 1 1

Nederland Brazilië 1 2 1

Nederland Canada 1 1 1

Nederland Chili 1 1 1

Nederland Costa Rica 1 1 1

Nederland Dominicaanse Republiek 1 1 1

Nederland Duitsland 1 1 1

Nederland Duitsland 1 1 1

Nederland Duitsland 1 2 1

Nederland Frankrijk 1 1 1

Nederland Frankrijk 1 2 1

Nederland Frankrijk 1 2 1

Nederland Frankrijk 1 1 1

Nederland Griekenland 1 1 1

Nederland Griekenland 1 2 1

Nederland Griekenland 1 2 1

Nederland Griekenland 1 2 1

Nederland Griekenland 1 1 1

Nederland Groot-Brittannië 1 1 1

Nederland Groot-Brittannië 1 2 1

Nederland Groot-Brittannië 1 1 1

Nederland Groot-Brittannië 1 2 1

Nederland Groot-Brittannië 1 2 1

Nederland Israël 1 2 1

Nederland Italië 1 2 1

Nederland Italië 1 1 1

Nederland Italië 1 1 1
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Nederland Italië 1 1 1

Nederland Italië 1 1 1

Nederland Mexico 1 1 1

Nederland Mexico 1 1 1

Nederland Noorwegen 1 1 1

Nederland Peru 1 1 1

Nederland Polen 1 2 1

Nederland Polen 1 1 1

Nederland Polen 1 1 1

Nederland Portugal 1 1 1

Nederland Roemenie 1 1 1

Nederland  Servië 1 2 1

Nederland Servië 1 1 1

Nederland Spanje 1 1 1

Nederland Spanje 1 2 1

Nederland Spanje 1 2 1

Nederland Thailand 1 1 1

Nederland Tsjechië 1 1 1

Nederland Tsjechië 1 4 1

Nederland Turkije 1 2 1

Nederland Turkije 1 2 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 2 1

Nederland Turkije 1 3 1

Nederland Turkije 1 3 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 2 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 1 1

Nederland Turkije 1 4 1

Nederland Venezuela 1 1 1

Nederland Verenigde Staten 1 1 1

Vervolg: dreigende ontvoering: Verdragsland
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Nederland Verenigde Staten 1 1 1

Nederland Verenigde Staten 1 1 1

Nederland Verenigde Staten 1 1 1

Nederland Verenigde Staten 1 1 1

Nederland Zuid-Afrika 1 1 1

Nederland Zuid-Afrika 1 2 1

Nederland Zuid-Afrika 1 1 1

Nederland Zuid-Afrika 1 1 1

Mauritius Groot-Brittannië 1 2 1

Verenigde Staten Nederland 1 2 1

Totaal 80 115 34 46

Niet-verdragsland

Van Naar Zaken Kinderen Vader  bang 
voor IKO

Moeder bang 
voor IKO 

Nederland Afghanistan 1 1 1

Nederland Afghanistan 1 1 1

Nederland Afghanistan 1 2 1

Nederland Algerije 1 1 1

Nederland Algerije 1 3 1

Nederland Algerije 1 1 1

Nederland China 1 1 1

Nederland Cuba 1 1 1

Nederland Cuba 1 1 1

Nederland Egypte 1 1 1

Nederland Egypte 1 1 1

Nederland Egypte 1 2 1

Nederland Egypte 1 2 1

Nederland Egypte 1 1 1

Nederland Egypte 1 1 1

Nederland Egypte 1 1 1

Nederland Egypte 1 1 1

Nederland Egypte 1 1 1

Nederland Egypte 1 1 1

Nederland Eritrea 1 1 1

Nederland Ghana 1 1 1

Vervolg: dreigende ontvoering: Verdragsland
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Nederland Ghana 1 2 1

Nederland India 1 1 1

Nederland India 1 2 1

Nederland Indonesië 1 3 1

Nederland Indonesië 1 1 1

Nederland Indonesië 1 1 1

Nederland Indonesië 1 1 1

Nederland Indonesië 1 2 1

Nederland Irak 1 1 1

Nederland Iran 1 2 1

Nederland Iran 1 1 1

Nederland Iran 1 1 1

Nederland Iran 1 1 1

Nederland Japan 1 1 1

Nederland Jordanië 1 2 1

Nederland Kaapverdië 1 1 1

Nederland Koeweit 1 2 1

Nederland Marokko 1 1 1

Nederland Marokko 1 2 1

Nederland Marokko 1 1 1

Nederland Marokko 1 2 1

Nederland Marokko 1 2 1

Nederland Marokko 1 2 1

Nederland Marokko 1 1 1

Nederland Marokko 1 1 1

Nederland Marokko 1 1 1

Nederland Marokko 1 2 1

Nederland Midden-Oosten 1 1 1

Nederland Nigeria 1 2 1

Nederland Nigeria 1 1 1

Nederland Nigeria 1 1 1

Nederland Pakistan 1 4 Familie is 
bang

Nederland Qatar 1 1 1

Nederland Somalië 1 1 1

Nederland Soedan 1 2 1

Vervolg: dreigende ontvoering
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Nederland Suriname 1 1 1

Nederland Tunesië 1 2 1

Nederland Tunesië 1 1 1

Nederland Tunesië 1 1 1

Nederland Vietnam 1 2 1

Nederland Vietnam 1 1 1  

Duitsland Syrië 1 1 1

Totaal 63 88 8 54

Totaal aantal dreigende ontvoeringen                                    143

Totaal aantal kinderen dat ontvoerd dreigt te worden      203

Vervolg: dreigende ontvoering

Internationale omgangsregeling

Internationale omgangsregeling waarbij het Verdrag een rol speelt

Van Naar Zaken Kinderen Vader wil 
omgang 

Moeder  wil 
omgang

Nederland Australië 1 1 1

Nederland Australië 1 1 1

Nederland België 1 1 1

Nederland Duitsland 1 2 1

Nederland Frankrijk 1 2 1

Nederland Groot-Brittannië 1 2 1

Nederland Hongarije 1 2 1

Nederland Italië 1 1 1

Nederland Roemenie 1 1 1

Nederland Spanje 1 1 1

Nederland Spanje 1 2 1

Nederland Tsjechië 1 1 1

Nederland Verenigde Staten 1 1 1

Zuid-Afrika Nederland 1 2 1

Zweden Schotland 1 2 1

Totaal 15 22 13 2
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Internationale omgangsregeling waarbij het Verdrag geen rol speelt

Van Naar Zaken Kinderen Vader wil 
omgang 

Moeder  wil 
omgang

Nederland Singapore 1 1 1

Pakistan Nederland 1 1

Totaal 2 2 2 0

Totaal aantal internationale omgangszaken             17

Totaal aantal kinderen                                                      25

Toestemming voor vertrek

Verdragsland

Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder  

Nederland België 1 2 1

Nederland Colombia 1 1 1

Nederland Denemarken 1 1 1

Nederland Duitsland 1 1 1

Nederland Duitsland 1 2 1

Nederland Europees land 1 2 1

Nederland Groot-Brittannië 1 2 1

Nederland Italië 1 1 1

Nederland Noorwegen 1 1 1

Nederland Verenigde Staten 1 1 1

Australië Nederland 1 1 1

Canada Nederland 1 3 1

Frankrijk Nederland 1 2 1

Griekenland Nederland 1 2 1

Griekenland Nederland 1 3 1

Ierland Nederland 1 4 1

Italië Nederland 1 1 1

Italië Nederland 1 2 1

Italië Nederland 1 3 1

Vervolg internationale omgangsregeling
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Italië Nederland 1 2 1

Italië Nederland 1 1 1

Italië Nederland 1 1 1

Nieuw Zeeland Nederland 1 4 1

Noorwegen Nederland 1 1

Peru Nederland 1 1 1

Portugal Nederland 1 1 1

Portugal Nederland 1 1 1

Portugal Nederland 1 2 1

Portugal Nederland 1 1 1

Roemenie Nederland 1 2 1

Spanje Nederland 1 1 1

Turkije Nederland 1 1 1

Verenigde Staten Nederland 1 2 1

Verenigde Staten Nederland 1 1 1

Verenigde Staten Nederland 1 2 1

Verenigde Staten Nederland 1 2 1

Totaal 36 61 3 33

Niet-verdragsland

Van Naar Zaken Kinderen Vader Moeder  

Nederland Japan 1 2 1

Nederland Kenia 1 1 1

Nederland Rusland 1 1 1

Kirgizië Nederland 1 2 1

Libanon Nederland 1 1 1

Mozambique Nederland 1 1 1

Totaal 6 8 1 5

Totaal aantal zaken inzake toestemming voor vertrek         42

Totaal aantal kinderen                                                                     69

Vervolg toestemming voor vertrek
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Colofon

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

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