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Aanvraagformulier voor een internationale omgangsregeling met uw kind
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Indien u omgang wenst met uw kind dat momenteel in het buitenland woont, kunt u een verzoek richten tot de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. Deze zal dan de Centrale autoriteit van het land waar het kind op dit moment verblijft vragen om hulp bij het tot stand komen van een omgangsregeling. Voor dit doel kunt u dit formulier in het Nederlands invullen en ondertekenen. Indien het om meer dan één kind gaat, kunt u voor ieder extra kind de gegevens invullen door op de “+nog een kind opvoeren” button te drukken
 
De meeste vragen van dit formulier zijn multilijn velden. U kunt hierin meer informatie invullen en de beschikbare ruimte zal zich dan uitbreiden.
 
NB 1: Indien uw kind is in een land verblijft dat niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 gebruikt u ditzelfde formulier. 
In geval van een niet-verdragsland zal er geen buitenlandse Centrale autoriteit zijn en helpt de Nederlandse Centrale autoriteit u via de diplomatieke route (zie toelichting bij dit formulier). 
 
NB 2 Wanneer er al een internationale omgangsregeling is wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.
 
NB 3 Indien uw verzoek gericht is op teruggeleiding van uw kind(eren) dan dient u het (andere) aanvraagformulier in te vullen dat op teruggeleiding ziet. 
U dient dan (mede) te zijn belast met het gezag over het/de kind(eren). 
Aanvraagformulier voor een internationale omgangsregeling met uw kind
Pagina  van 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vereiste bijlagen bij dit formulier
(zonder deze bijlagen kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen)
1.
2.
3.
4.
Indien van toepassing
5.
6.
1
Aanvraagformulier voor een internationale omgangsregeling met het kind/de kinderen
Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering (hierna: Centrum IKO) via telefoonnummer +31 (0)88 800 9000 op werkdagen tussen 9:30 uur en 16:30 uur, of via het e-mailadres: info@kinderontvoering.org.
1.1
Verzoekende Centrale Autoriteit
1.2
Aangezochte Centrale Autoriteit
> Vul hier het land in waar uw kind op dit moment verblijft
2
Gegevens van het kind/de kinderen
Kind nr
a.
Voornamen
b.
Achternaam
c.
Geboortedatum
dag
maand
jaar
d.
Geboorteplaats
e.
Geslacht
f.
Gewone verblijfplaats 
> Adres, postcode, woonplaats en land
g.
Nationaliteit(en)
3
Gegevens van de ouders
Ouder Nr
a.
Voornamen
b.
Achternaam
c.
Geboortedatum
dag
maand
jaar
d.
Geboorteplaats
e.
Moeder/Vader
f.
Gewone verblijfplaats 
> Adres, postcode, woonplaats en land
g.
Nationaliteit(en)
h.
Telefoonnummer
i.
E-mailadres
Burgerlijke staat
4
4.1
Burgerlijke staat
4.2
Datum en plaats huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwonend
4.2
Datum en plaats echtscheiding/ beëindiging geregistreerd partnerschap of andere samenlevingsvorm
4.3
Datum inschrijving echtscheidingsbeschikking registers burgerlijke stand
dag
maand
jaar
Gezag
5
5.1
Ouderlijk gezag/voogdij berust bij
5.2
Waar blijkt dit uit?
> van rechtswege, gezagsregister, beschikking, anders
5.3
Naam voogd
5.4
Naam Gecertificeerde Instelling
> indien van toepassing
5.5
Adres, postcode, woonplaats en land
5.6
Telefoonnummer
5.7
E-mailadres
5.8
Beschikking waaruit voogdij blijkt
(Kinderbeschermings)maatregelen
6
6.1
Soort maatregel
6.2
Ingangsdatum
dag
maand
jaar
6.3
Eind datum
dag
maand
jaar
6.4
Uitvoerende Gecertificeerde Instelling
Juridische bijstand
7
Contactgegevens van uw gemachtigde (indien van toepassing).
7.1
Naam gemachtigde
7.2
Correspondentieadres
7.3
Telefoonnummer
7.4
E-mailadres
7.5
Wie is het contactpersoon voor de Centrale autoriteit
Informatie over de huidige verblijfplaats van het kind/de kinderen
8
Persoon bij wie het kind/de kinderen vermoedelijk verblijft/verblijven en vermoedelijke verblijfplaats van het kind/de kinderen
8.1
Voornamen
8.2
Achternaam
8.3
Relatie tot het kind/de kinderen
8.4
Vermoedelijk verblijfadres van het kind/de kinderen
> Vul hier zo veel mogelijk aanknopingspunten in. Bijvoorbeeld contactgegevens van andere personen die mogelijk informatie kunnen verschaffen over de huidige verblijfplaats van het kind/de kinderen of bekende familieleden van de meenemende ouder, woonachtig in het land waar het kind/de kinderen nu is/zijn.
Beschrijving van de huidige omstandigheden die hebben geleid tot uw verzoek
9
9.1
U kunt hier uw huidige omstandigheden weergeven die aanleiding zijn voor het indienen van uw verzoek tot het hebben van omgang met uw kind(eren)
> Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de periode waarin u heeft samengeleefd als gezin, de begin- en einddatum van uw relatie met uw voormalige partner, de datum waarop uw voormalige partner en kind(eren) naar het buitenland zijn verhuisd, in het verleden gemaakte afspraken over omgang tussen u en  het/de kind(eren), concrete gegevens over het contact dat u nu heeft met uw voormalige partner en kinderen.
9.3
Welke periode?
9.4
Welke voorwaarden?
9.5
Omstandigheden van de overbrenging/achterhouding
> U kunt hier de feitelijke omstandigheden van de situatie voorafgaand aan de overbrenging/achterhouding weergeven alsmede de wijze waarop de overbrenging heeft plaatsgevonden of hoe de achterhouding is ontstaan.
Voorstel voor een omgangsregeling
10
10.1
U kunt hier aangeven wat voor soort omgangsregeling u wenst
> In uw voorstel moet u in ieder geval de volgende elementen benoemen:
1. Omgang gedurende vakanties;
2. Omgang gedurende het schooljaar;
3. Omgang via de telefoon of skype;
4. Wie is verantwoordelijk voor de
    eventuele reiskosten en het halen en
   brengen ten behoeve van de omgang.
Overige procedure(s)
11
11.1
Geef - eventueel - hier aan welke andere procedures er op dit moment lopen. Vermeld hierbij de partijen, bij welke rechtbank, het zaaknummer en de juridisch vertegenwoordiger.
Mediation
12
Crossborder mediation is een vrijwillige procedure die ouders de mogelijkheid biedt om, ondersteund door twee ervaren crossborder mediators, overeenstemming te bereiken. De ouders worden door beide mediators geholpen om de meningsverschillen in kaart te brengen. Uitgangspunt is om oplossingen te bedenken die recht doen aan het belang van het kind en voor beide ouders aanvaardbaar zijn.
12.1
Heeft u eerder pogingen tot mediation ondernomen? 
> Zo ja, wanneer?
12.2
Staat u open voor Crossborder Mediation met betrekking tot uw huidige aanvraag?
Andere relevante informatie
13
13.1
Andere relevante informatie
Machtigingsformulier
Bijlage
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij machtig ik de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en de aangezochte buitenlandse Centrale autoriteit om namens mij op te treden of iemand aan te wijzen die in staat is al het noodzakelijke en redelijke te doen in relatie met dit verzoek tot het vaststellen van een internationale omgangsregeling.
V O L M A C H T
Naam verzoeker
Geboortedatum
dag
maand
jaar
Plaats
Datum
Handtekening akkoord
Toelichting bij aanvraagformulier "Verzoek voor een internationale omgangsregeling met uw kind"
Bijlage 2
Verdragsland
Indien het kind vanuit Nederland ongeoorloofd naar het buitenland is overgebracht of daar wordt achtergehouden en u berust daarin, maar u wilt wel omgang met uw kind hebben, kunt u een verzoek richten tot de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden om de Centrale autoriteit van het land waar het kind thans verblijft te verzoeken een omgangsregeling te bewerkstellingen. U dient hiervoor het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in het Nederlands  in te vullen. Mocht u de Nederlandse taal niet machtig zijn, dan kan het Centrum Internationale Kinderontvoering u behulpzaam zijn. De Nederlandse Centrale autoriteit zal op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier bij de Centrale autoriteit van het land waar het kind verblijft, een verzoek indienen voor een omgangsregeling met het kind. De Nederlandse Centrale autoriteit is dan de verzoekende partij en de buitenlandse Centrale autoriteit de aangezochte partij.
Niet verdragsland
In geval het kind is overgebracht naar een staat die geen partij is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag is er in het buitenland geen Centrale autoriteit. Het verzoek wordt dan langs diplomatieke weg gericht tot de aangezochte staat door tussenkomst van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nadere informatie over de vraag of het land waarheen uw kind is overgebracht of waar het is achtergehouden, is aangesloten bij het genoemde Haagse Verdrag kunt u vinden op www.hcch.net
De Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
U kunt een verzoek om een omgangsregeling richten aan de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. 
 
De contactgegevens van de Nederlandse Centrale autoriteit zijn:
Ministerie van Justitie en veiligheid,
Postbus 20301,
2500 EH ’s-Gravenhage.
Telefoonnummer: +31 70 370 6252.
Openingstijden: telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur.
E-mail: kinderontvoering@minjenv.nl
Website: www.rijksoverheid.nl/internationale-kinderontvoering
 
Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)
Het Centrum IKO is een stichting die ouders ondersteunt en van informatie voorziet in geval van een (mogelijke) internationale kinderontvoering.  Het Centrum IKO kan u behulpzaam zijn bij het invullen van het formulier. Het Centrum IKO  is te bereiken via telefoonnummer +31 (0)88 800 9000 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:30 en 16:30 uur) of via het e-mailadres: info@kinderontvoering.org
Bijlagen:
 
Ondertekend machtigngsformulier: 
De verzoekend ouder dient Nederlandse Centrale autoriteit en de aangezochte buitenlandse Centrale autoriteit te machtigen om namens hem/haar op te treden. Hiertoe wordt de verzoekende ouder verzocht zijn/haar volledige naam in te vullen, zijn/haar geboortedatum, de datum en plaats van ondertekening en tot slot dient de volmacht ondertekend te worden. 
 
Uittreksel uit het geboorteregister:
Om de identiteit van het kind vast te stellen en de familierechtelijke betrekkingen tussen kind en zijn ouders aan te tonen, is het noodzakelijk uittreksels uit het geboorteregister van het/de kind(eren) toe te voegen. Het uittreksel kan worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het kind is geboren en waar het staat ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.
 
Kopieën van paspoorten/ identiteitskaarten/verblijfsdocumenten:
U wordt verzocht kopieën van het paspoort of de identiteitskaart van het/de kind(eren) bij te voegen en van de andere ouder indien u daarover beschikt. 
 
Kopie van de echtscheidingsbeschikking:
Indien hier in uw situatie sprake van is, dient u een kopie bij te voegen van de echtscheidingsbeschikking.
 
Andere relevante beschikkingen: 
Indien u beschikt over andere beschikkingen die relevant kunnen zijn voor uw verzoek, wordt u verzocht deze eveneens bij te voegen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een beschikking waarin het gezag over uw kind(eren) geregeld is , een beschikking waarin omgangsrechten zijn vastgelegd,  een beschikking waarin de hoofdverblijfplaats van het/de kind(eren) is vastgesteld of een vervangende toestemming om te verhuizen of te reizen. 
Digitale formulieren
JnM ICT services i.o.v. Opmeer
Kind 1
Ouder 1
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