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Deze gids geeft praktische adviezen aan ouders die te maken hebben met een kind dat wordt 
meegenomen naar een ander land of na een vakantie niet meer wordt teruggebracht. 
Het initiatief om deze gids uit te geven is mede ingegeven door het leed dat kinderen wordt 
aangedaan wanneer ouders zonder overleg met de andere ouder de kinderen meenemen. 

Wanneer men trouwt met iemand met een andere culturele achtergrond kunnen verwach-
tingen in het dagelijks leven verschillen. Communicatie over die verschillen is heel belangrijk. 
Zeker wanneer er kinderen worden geboren. Door het verschil in cultuur is de kans groot dat 
er onenigheid ontstaat over de opvoeding. Het is dan ook van belang om daarover afspraken 
te maken zoals over de taal, de schoolkeuze of de godsdienst.

Strandt de relatie dan komen de ouders in een scheidingsproces. Dit proces is een emotionele 
gebeurtenis: voor de ouders en nog meer voor de kinderen. Het is heel moeilijk voor ouders 
die middenin een scheiding zitten om rationeel te redeneren. Het komt dikwijls voor dat één 
van de ouders, met de kinderen, de situatie thuis wil ontvluchten. Zo kan het gebeuren dat 
ouders die met de kinderen op vakantie zijn bij familie in hun geboorteland, niet terugkeren. 
De geborgenheid die ze ontvangen van hun vrienden en familie voelt goed. En het uitzicht 
terug te moeten keren naar een eenzaam leven met ruzies doet ze besluiten te blijven. De 
sociale omgeving die geen kennis heeft van de gevolgen daarvan, stimuleert ze daar vaak bij. 
De achtergebleven ouder blijft achter met een groot verdriet over de lege kinderbedjes en 
onderzoekt de mogelijkheden om de kinderen terug te laten keren.

Het Haags kinderontvoeringverdrag van 1980 biedt ouders de mogelijkheid om kinderen die 
door de andere ouder zijn meegenomen terug te laten keren. Meer dan tachtig landen hebben 
zich gecommitteerd aan het verdrag. 
Wat is het Haags Kinderontvoeringsverdrag en hoe werkt het? Dat kunt u in deze gids lezen. 
Ook staan in de gids tips en adviezen over hoe u na een internationale kinderontvoering 
kunt handelen. Wel is iedere situatie anders. Daarom raad ik u aan om voor specifieke vragen 
het Centrum Internationale Kinderontvoering te bellen. Onze medewerkers luisteren naar u, 
analyseren met u de situatie en beantwoorden uw specifieke vragen of begeleiden u naar een 
professionele hulpverlener bij u in de buurt.

Ik dank Stichting Kinderpostzegels Nederland voor de financiële bijdrage die deze uitgave 
mogelijk heeft gemaakt. 

Els Prins  
Directeur Centrum Internationale Kinderontvoering
Telefoon: +31 (0)88 - 800 90 00 / E-mail: info@kinderontvoering.org

Voorwoord
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1. Inleiding

1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) is een onafhankelijk informa-
tie- en adviescentrum. Het is opgericht in 2006 door Stichting de Ombudsman in samenwer-
king met Defence for Children International Nederland, Stichting Lawine en Stichting Gesto-
len Kinderen. Het Centrum IKO is gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringszaken, 
waarin één van de ouders de ontvoerder is. 

De juristen van het Centrum IKO beantwoorden vragen op het gebied van internationale 
kinderontvoering en alles wat daarmee samenhangt, zoals: 
• Dreigende internationale kinderontvoering en preventie
• Uitgevoerde internationale kinderontvoering
• Toestemming voor vertrek
• Internationale omgangsregeling

De juristen geven actuele informatie, advies en begeleiding aan ouders, betrokkenen en pro-
fessionals die in hun werk te maken hebben met een (dreigende) internationale kinderont-
voering. 
De informatie die het Centrum IKO geeft, is onpartijdig. Naast het geven van informatie kan 
het Centrum IKO gericht doorverwijzen naar advocaten en andere professionals.

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

Het Centrum IKO is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.30 uur tot 
16.30 uur op telefoonnummer +31 (0)88 800 90 00. 
Voor noodgevallen is het Centrum IKO ook buiten die uren bereikbaar onder hetzelfde tele-
foonnummer.

Het Centrum IKO ontvangt subsidie van het ministerie van Justitie.
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2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Leeswijzer
In deze praktische gids internationale kinderontvoering kunt u lezen 
• wat internationale kinderontvoering is; 
• wat u kunt doen bij een uitgevoerde ontvoering;
• waar u terecht kunt voor hulp en advies.
Ook treft u een toelichting op juridische termen aan, relevante literatuur en formulieren. 

2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Internationale kinderontvoering is de juridische benaming voor een ingrijpende gebeurtenis 
die alle betrokkenen veel ellende bezorgt. Van internationale kinderontvoering is sprake als 
een kind (van 15 jaar of jonger) ongeoorloofd door een van zijn ouders wordt meegenomen 
naar een ander land of daar wordt achtergehouden. Ongeoorloofd wil zeggen zonder toe-
stemming van de andere ouder en in strijd met het gezagsrecht. 

Wie het gezag over het kind heeft, is afhankelijk van de regels van het land waar het kind 
woonde voor de ontvoering en zijn gewone verblijfplaats had. Ook moet rekening worden 
gehouden met de regels van internationaal privaatrecht van het land waar het kind woonde.

Internationale kinderontvoering komt overal ter wereld voor. Om dit probleem aan te pakken, 
heeft een groot aantal landen onderling afspraken gemaakt. Het resultaat van die afspraken 
is vastgelegd in het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980. Het doel van het Verdrag is 
om kinderontvoering te voorkomen. Het uitgangspunt is dat het kind na de meename zo snel 
mogelijk weer wordt teruggebracht naar het land van waaruit het is meegenomen. 
Voor het Haags Kinderontvoeringsverdrag is het van belang wie het gezag over het kind heeft. 
Als ouders beiden het gezag over het kind hebben dan moeten ouders samen beslissen over 
de woonplaats van het kind. Het maakt niet uit of ouders getrouwd, samenwonen of geschei-
den zijn.
De landen die zijn aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag hebben een Centrale 
Autoriteit ingesteld. Dit is de instantie die toeziet op de naleving van het Haags Kinderont-
voeringsverdrag.

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag treedt alleen in werking als:
• ouders samen niet tot een oplossing komen én
• de achtergebleven ouder een verzoek tot teruggeleiding van het kind indient bij de Centrale   
  Autoriteit. 
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2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Voorbeeld van een internationale kinderontvoering
Henk en Anna zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Zij wonen in Nederland. Henk werkt 
full-time en Anna zorgt voor de kinderen. Het huwelijk gaat niet goed en zij besluiten te 
scheiden. Ze hebben gezamenlijk gezag over de kinderen. Anna wil graag met de kinderen 
terug naar Oostenrijk, haar geboorteland. Henk wil niet dat de kinderen naar Oostenrijk gaan 
want dan kan hij zijn kinderen niet vaak zien. Op een dag komt Henk thuis en is Anna met 
de kinderen naar Oostenrijk vertrokken. Op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 
wordt dit aangemerkt als een internationale kinderontvoering. 
Henk neemt contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering voor informatie 
en advies over zijn situatie (tel: +31 (0)88 800 9000).

Verdragslanden en Niet-verdragslanden
De meeste landen zijn aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Alle landen in 
Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Canada zijn Verdragslanden. 
Landen die niet zijn aangesloten zijn bijvoorbeeld China, Egypte en Marokko. Dit zijn Niet-
Verdragslanden. 
In Nederland wordt geen verschil gemaakt tussen ontvoeringen vanuit Verdragslanden en 
Niet-Verdragslanden. 

Raadpleeg de website van het Centrum Internationale Kinderontvoering voor de landen die 
zijn aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag: www.kinderontvoering.org.

Ontvoering van en naar Nederland
Het Haags Kinderontvoeringsverdrag geldt voor:
• uitgaande ontvoeringen: een ontvoering naar het buitenland; 
• inkomende ontvoeringen: een ontvoering naar Nederland.
In onderstaand schema is aangegeven wanneer het Haags Kinderontvoeringsverdrag wel of 
niet van toepassing is.
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2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Schema: De werking van het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Toestemming voor vertrek of achterhouden
Onder toestemming voor vertrek of achterhouden wordt verstaan de (schriftelijke) toestem-
ming voor permanent verblijf in een ander land. De andere ouder kan die toestemming geven, 
mondeling of schriftelijk. Wanneer de toestemming schriftelijk is gegeven, kan de ouder die 
het kind meeneemt makkelijker bewijzen dat de toestemming er is.
Ook is toestemming voor bepaalde tijd mogelijk, bijvoorbeeld een vakantie naar het buiten-
land. In dat geval is er geen sprake van kinderontvoering. 
Als na deze periode niet wordt teruggekeerd en de ouder met kind in het vakantieland blijft, 
dan valt dat onder het Haags Kinderontvoeringsverdrag en is er sprake van internationale 
kinderontvoering.

Vervangende toestemming van de rechter
Voor vertrek naar het buitenland met een kind is de toestemming nodig van de andere ouder 
met gezag. Als de rechter toestemming heeft gegeven voor het vertrek van het kind dan is 
de toestemming van de andere ouder echter niet meer nodig. Deze is vervangen door de 
toestemming van de rechter.

Haags Kinderontvoeringsverdrag 
wel van toepassing

Het kind is 15 jaar of jonger 

Er is geen toestemming van de andere 
ouder voor vertrek of achterhouden van 
het kind 

Er is geen vervangende toestemming van 
de rechter voor vertrek of achterhouden 
van het kind 

Het vertrek of achterhouden van het 
kind is in strijd met gezag van de andere 
ouder over het kind 

Haags Kinderontvoeringsverdrag 
niet van toepassing

Het kind is ouder dan 15 jaar

Er is wel toestemming van de andere 
ouder voor vertrek of achterhouden van 
het kind 

Er is vervangende toestemming van de 
rechter voor vertrek of achterhouden 
van het kind 

De ouder die het kind heeft meegeno-
men of achtergehouden mag alleen be-
slissen over de (gewone) verblijfplaats 
van het kind
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2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Gezagsrecht
Onder gezagsrecht wordt volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag met name verstaan 
het recht om te beslissen over de verblijfplaats van het kind. Voor het Haags Kinderont- 
voeringsverdrag is het van belang of een ouder alleen mag beslissen over de woonplaats van 
het kind. Bepalend is het recht van het land van de gewone verblijfplaats van het kind. Dat is 
het land waar het kind zijn hoofdverblijf had, waar het naar school ging en vriendjes had.

Om te weten hoe het precies zit, kan het beste contact opgenomen worden met een advocaat 
van het land van waaruit de ouder is vertrokken. Het Centrum IKO (tel: +31 (0)88 800 9000) 
heeft contactgegevens van advocaten in binnen- en buitenland die ervaring hebben met in-
ternationale kinderontvoeringszaken.

Voorbeeld
Joost en Karin zijn ongehuwd en hebben drie kinderen. Joost heeft de kinderen niet erkend en 
geen gezag over de kinderen aangevraagd bij de rechtbank. Karin heeft alleen het gezag. Joost 
en Karin wonen al tien jaar samen in Nederland, als ze besluiten in Spanje te gaan wonen. 
Na twee jaar loopt de relatie fout en ze gaan uit elkaar. Karin wil met de kinderen terug 
naar Nederland maar Joost wil in Spanje blijven. Karin heeft nu de toestemming van Joost of 
vervangende toestemming van de rechter nodig om met de kinderen naar Nederland te gaan. 
Ondanks dat Karin naar Nederlands recht alleen het gezag heeft. In Spanje waar de gewone 
verblijfplaats van de kinderen is, gelden andere rechtsregels. 

Gezagsrecht in Nederland
Als een ouder met het kind van Nederland naar het buitenland wil gaan is het van belang wie 
gezag heeft volgens Nederlands recht. Bij een huwelijk hebben beide ouders gezag als het kind 
tijdens het huwelijk is geboren. Sinds 1994 houden beide ouders gewoonlijk ook het gezag na 
een echtscheiding. 
Als een kind niet binnen een huwelijk is geboren dan heeft de vader alleen gezag als hij het 
kind heeft erkend en gezag over het kind heeft aangevraagd bij de rechtbank. 
De moeder moet hiervoor toestemming geven. Ook kan aan de rechter vervangende toestem-
ming worden gevraagd. Is er geen toestemming, dan heeft de moeder het eenhoofdig gezag 
en is zij de enige die mag beslissen over de woonplaats van het kind.
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2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Verschil tussen erkenning en gezag volgens Nederlands recht 
Als een ongehuwd stel een kind krijgt dan kan de vader officieel het vaderschap op zich ne-
men door erkenning. Door erkenning wordt de man de wettelijke vader van het kind. Erken-
ning alleen is echter niet voldoende om mee te mogen beslissen over de woonplaats van een 
kind. Alleen als een vader nadat hij het kind heeft erkend ook gezag over het kind heeft aan-
gevraagd, mag hij naar Nederlands recht meebeslissen over de woonplaats van het kind. De 
moeder moet voor de erkenning en de aanvraag van het gezag toestemming verlenen aan de 
vader. De vader kan voor erkenning en aanvraag gezag ook vervangende toestemming vragen 
aan de rechter.

Een vader kan een kind erkennen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of op 
elk moment ná de geboorte. Daarvoor is toestemming van de moeder nodig. Beiden moeten 
hiervoor persoonlijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ko-
men.  

Voor het aanvragen van (gezamenlijk) gezag kan de vader bij de rechtbank een verzoek-
schrift indienen. Hiervoor is bij de griffie het formulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoe-
fenen van het gezag over een minderjarige’ verkrijgbaar. 
Bij het verzoek moet worden meegestuurd: 
• Een afschrift van de geboorteakte van het kind met daarop de aantekening van erkenning als    
   het kind erkend is (verkrijgbaar in de geboortegemeente van het kind);
• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs; 
• Een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.          
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3. Ontvoering uit Nederland naar het buitenland

3. Ontvoering uit Nederland naar het buitenland

Wanneer uw kind is ontvoerd uit Nederland door uw (ex-)partner, kunt u een aantal dingen 
doen. In onderstaand stappenplan kunt u lezen welke mogelijkheden u heeft. 

3.1 Stappenplan Hoe te handelen bij een internationale kinderontvoering

Let op! 
Het kind terugontvoeren kan in strijd zijn met de nationale en internationale wetgeving, ook 
als het kind wordt terugontvoerd naar het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had. 
Terugontvoeren is niet in het belang van het kind. Het kan emotionele en psychische schade 
opleveren voor het kind. Daarnaast kan terugontvoeren ernstige juridische gevolgen hebben 
voor de terugontvoerder. Het Centrum IKO raadt terugontvoeren daarom sterk af.

Stap 1. 
Bel de politie 

Stap 2. 
Vraag advies aan het Centrum IKO

Stap 3. 
Informeer de Centrale Autoriteit (CA) 

Stap 4. 
Start bemiddeling of mediation 

Stap 5. 
Laat u informeren over de gerechtelijke 
procedures 

Bel meteen de plaatselijke politie (tel: 
0900 8844) als de ontvoering net is ge-
beurd. Wellicht kan de ontvoerder nog 
aangehouden worden voordat hij/zij met 
het kind uit Nederland vertrekt.

Voor noodgevallen is het Centrum IKO 
24 uur per dag bereikbaar (tel: +31 (0) 88 
800 9000)

Bel tijdens spreekuren de Centrale Au-
toriteit (tel: +31 (0)70 37 06 252 tussen 
10-12 en 14-16 uur)

Probeer met behulp van een onafhanke-
lijke derde de problemen op te lossen.

Overleg met het Centrum IKO over uw 
mogelijkheden ten aanzien van terug-
keer of omgangsregeling. 
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3. Ontvoering uit Nederland naar het buitenland

Wanneer u uw kind heeft meegenomen of als uw kind is meegenomen door uw (ex)partner, 
is het van belang om te weten wie het gezag over uw kind heeft. 
Als u beiden gezag heeft, dan moet u beiden instemmen met het vertrek van uw kind naar het 
buitenland. Een ouder die alleen het gezag heeft, mag als enige beslissen over de woonplaats 
van een kind. 
Gezagsrecht verschilt per land. Als uw kind uit Nederland naar het buitenland is meegeno-
men dan gelden de Nederlandse regels met betrekking tot het gezagsrecht. Bepalend is het 
recht van het land van de gewone verblijfplaats van het kind. 

3.2 Toelichting stappenplan Hoe te handelen bij een internationale kinderontvoering

Stap 1. Bel de politie

Een melding is nog geen aangifte
Bij de politie kunt u melding maken van de ontvoering van uw kind. Ook kunt u aangifte 
doen. Aangifte doen heeft grote gevolgen. De ouder kan worden aangehouden en vervolgd 
voor ontvoering. Dat is niet altijd in het belang van de zaak. Denk er daarom goed over na 
voordat u aangifte doet van onttrekking aan het ouderlijk gezag.
Laat u informeren wat u in uw situatie het beste kunt doen. 

Melding
Meld de ontvoering onmiddellijk bij de plaatselijke politie op telefoonnummer 0900 8844. 
Een melding is nog geen aangifte. Bij een melding geeft u de politie een tip over iets dat u 
heeft waargenomen. U kunt bij de melding aan de politie uitleggen dat uw (ex)partner uw 
kind heeft meegenomen tegen uw wil. De melding vormt de basis voor nader onderzoek door 
de politie, justitie en/of opsporings- en inlichtingendiensten. 

Aangifte
Een ouder pleegt een strafbaar feit als hij of zij ongeoorloofd een kind meeneemt naar een an-
der land (artikel 279 Wetboek van Strafrecht). Ongeoorloofd wil zeggen zonder toestemming 
van de andere ouder met gezag over het kind of vervangende toestemming van de rechter. 
Dit wordt in Nederland onttrekking aan het ouderlijk gezag genoemd. Hiertegen is aangifte 
mogelijk. Bij een aangifte stelt u de politie officieel op de hoogte van een strafbaar feit. De 
politie maakt hiervan een proces-verbaal op. Als de politie dit niet wil, neemt u dan contact 
op met het Centrum IKO (088-8009000, 24 uur per dag bereikbaar).
 
Als de ontvoering net is gebeurd, vraag dan bij de politie of ze meteen de piketofficier in-
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3. Ontvoering uit Nederland naar het buitenland

schakelen. De piketofficier kan een bevel geven om uw (ex)partner in Nederland op te laten 
sporen door de politie. 

Als uw kind en (ex)partner nog in Nederland zijn dan kan de politie een aanhouding verrich-
ten. Dat gebeurt als duidelijk is dat uw (ex)partner op het punt staat het kind te ontvoeren 
omdat er voorbereidende handelingen zijn gepleegd. Voorbereidende handelingen zijn bij-
voorbeeld het paspoort van het kind meenemen, een vliegticket hebben op de naam van het 
kind, kleding pakken van het kind en het kind ophalen van school terwijl dit niet is afgespro-
ken. Alleen het paspoort van een kind meenemen is niet voldoende. Er moet sprake zijn van 
meer dan één handeling. Ook de verdere omstandigheden zijn van belang. 

Informatie over uw kind, uw (ex)partner en recente foto’s moeten zo snel mogelijk bij de po-
litie bekend zijn na een ontvoering. Hiervoor kunt u gebruik maken van de formulieren die 
achterin deze gids zijn opgenomen. Neem ook de stukken mee die hieronder staan vermeld.
De politie kan het ontvoerde kind en eventueel de ontvoerende ouder opsporen of internatio-
naal laten signaleren. Dit gebeurt in overleg met de Centrale Autoriteit en met de Officier van 
Justitie. De Officier van Justitie beslist.

Stukken meenemen naar de politie
Nadat u de politie heeft gebeld, kunt u naar de plaatselijke politie gaan om ze van informatie 
te voorzien waaruit blijkt dat een strafbaar feit is gepleegd. Neem een recente foto van uw 
kind mee en stukken waaruit blijkt hoe het ouderlijk gezag geregeld is, zoals:

Als u nog getrouwd bent:
De huwelijksakte (op te vragen bij uw gemeente)
De geboorteakte van het kind (op te vragen bij uw gemeente)

Als u gescheiden bent:
De uitspraak van de rechter over hoe het gezag over het kind is geregeld na de scheiding  (af-
schrift van het vonnis) of een uittreksel uit het gezagsregister.
De geboorteakte van het kind

Als u niet getrouwd bent geweest:
De regeling over het gezag over uw kind (deze staat in het gezagsregister en kunt u opvragen 
bij de desbetreffende rechtbank)
De geboorteakte van het kind



Centrum Internationale Kinderontvoering 13

3. Ontvoering uit Nederland naar het buitenland

Als u al formulieren heeft ingevuld voor dossiervorming met gegevens over uzelf, uw kind en 
uw (ex-)partner, neemt u deze dan mee. De formulieren vindt u achterin deze gids en op de 
website: www.kinderontvoering.org.  

Gevolgen van het doen van aangifte
Het Openbaar Ministerie kan de ontvoerende ouder laten signaleren. Het doel is om het kind 
te lokaliseren. De Nederlandse politie kan echter niet optreden in het buitenland. Als de ont-
voerende ouder gesignaleerd is door de politie dan wordt dit niet altijd doorgegeven aan de 
achtergebleven ouder. U kunt aan de politie vragen hoe hiermee wordt omgegaan.

De politie kan een onderzoek instellen en het Openbaar Ministerie kan vervolging starten. 
Als u eenmaal aangifte heeft gedaan van onttrekking aan het ouderlijk gezag, kunt u deze niet 
intrekken. U kunt wel een verzoek doen tot stopzetting van de vervolging maar het is aan de 
Officier van Justitie of dit verzoek wordt ingewilligd. 
Mocht u twijfelen om aangifte te doen of heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact 
met het Centrum IKO op om uw situatie te bespreken (tel: +31 (0)88 800 9000). 

Stap 2. Vraag advies aan het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO)

Het Centrum IKO is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 uur en 16.30 uur te bereiken 
op nummer +31 (0)88 800 9000). In noodgevallen is het Centrum IKO ook buiten die uren te 
bereiken onder hetzelfde telefoonnummer. U krijgt advies en begeleiding.

Stap 3. Informeer de Centrale Autoriteit

Zodra u ontdekt dat uw kind ontvoerd is naar het buitenland, kunt u tijdens spreekuren bel-
len met de Centrale Autoriteit (tel: +31 (0)70 370 6252 tussen 10-12 en 14-16 uur). 
Landen die aangesloten zijn bij het Verdrag hebben een Centrale Autoriteit aangesteld. 
De Centrale Autoriteit is de instantie die toeziet op de naleving van het Verdrag. De proce-
dure die zij volgt als er een verzoek tot teruggeleiding voor een kind is ingediend (door een 
achtergebleven ouder), verschilt per land. Ook maakt het verschil of het gaat om een inko-
mende (naar Nederland) of uitgaande ontvoering (naar het buitenland). De werkwijze van de 
Centrale Autoriteit in Nederland in deze verschillende gevallen wordt hieronder toegelicht. 
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Werkwijze van de Centrale Autoriteit in Nederland

Bij uitgaande ontvoeringen: van Nederland naar een Verdragsland
De landen die aangesloten zijn bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag hebben een Centrale 
Autoriteit aangesteld. Nadat de achtergebleven ouder in Nederland een verzoek tot terug-
geleiding van een kind heeft ingediend bij de Nederlandse Centrale Autoriteit,  wordt eerst 
onderzocht of er inderdaad sprake is van een internationale kinderontvoering. 
De formulieren voor het doen van een teruggeleidingsverzoek zijn verkrijgbaar via de web-
site van het Centrum IKO (www.kinderontvoering.org) en vindt u achterin deze gids. De 
ingevulde formulieren kunt u opsturen naar de Centrale Autoriteit in Den Haag (zie voor het 
adres achterin deze gids). 

Als u een teruggeleidingsverzoek indient, dan onderzoekt de Centrale Autoriteit eerst of er 
sprake is van een internationale kinderontvoering volgens het Haags Kinderontvoeringsver-
drag. Vervolgens neemt de Centrale Autoriteit contact op met de Centrale Autoriteit van het 
land waar het kind zich bevindt. Deze Centrale Autoriteit stelt de verblijfplaats van het kind 
vast. Dit kan alleen als het kind is ingeschreven bij de gemeente. 
De Centrale Autoriteit schrijft vervolgens een brief aan de ontvoerende ouder waarin wordt 
gevraagd het kind vrijwillig terug te laten keren. Lukt dit niet dan volgt een gerechtelijke 
procedure over de teruggeleiding. De Centrale Autoriteit dient dan een verzoek tot terug-
geleiding in bij de rechtbank.
In de meeste landen is het zo dat een advocaat wordt ingeschakeld om de procedure te voe-
ren. Nederland is, naast Australië, één van de weinige landen waar de Centrale Autoriteit zelf 
de procedure kan voeren en optreedt voor de achtergebleven ouder. 

Bij een gerechtelijke procedure past de rechter het Haags Kinderontvoeringsverdrag toe. De 
rechter eist teruggeleiding als aan de voorwaarden van het Verdrag is voldaan. Ook kijkt de 
rechter of er een reden is om de teruggeleiding te weigeren op basis van een weigeringsgrond. 
Als de rechter besluit dat het kind terug moet keren, kunnen de ouders de terugkeer onder-
ling regelen. Zo niet dan regelt de buitenlandse Centrale Autoriteit de terugkeer samen met 
de Nederlandse Centrale Autoriteit. 

Bij uitgaande ontvoeringen: van Nederland naar een Niet-Verdragsland
De landen die niet aangesloten zijn bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag hebben geen 
Centrale Autoriteit. Wanneer een kind ongeoorloofd is meegenomen naar een Niet-Ver-
dragsland, dan stuurt de Nederlandse Centrale Autoriteit de zaak door naar het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt het verzoek door naar de Nederlandse ambas-
sade of consulaat in het desbetreffende land. Dan wordt geprobeerd om langs diplomatieke 
weg een oplossing te vinden. 

Bij inkomende ontvoeringen: naar Nederland 
In Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen inkomende ontvoeringen uit een Niet-
Verdragsland of een Verdragsland. De Centrale Autoriteit behandelt de verzoeken tot terug-
geleiding van het kind hetzelfde op grond van de Uitvoeringswet. De rechter in Nederland 
kan een kind daarom ook teruggeleiden naar een land die niet is aangesloten bij het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag. 

Wanneer kan de Centrale Autoriteit weinig of niets voor u doen? 
De Centrale Autoriteit kan soms weinig of niets voor u doen. Dit is zo in de volgende geval-
len:
• als het kind 16 jaar of ouder is. De regels van het Haags Kinderontvoeringsverdrag gelden   
   dan niet meer;
• als het kind is meegenomen naar een land dat geen partij is bij het Haags Kinderontvoe-
  ringsverdrag. De procedure voor teruggeleiding verloopt via het ministerie Buitenlandse  
   Zaken en de Nederlandse ambassade of het consulaat in het desbetreffende land;
• als blijkt dat de achtergebleven ouder geen gezag heeft over het kind. Het kind mag dan in 
   het nieuwe land blijven bij de ouder die wel het gezag heeft;
• als de achtergebleven ouder heeft ingestemd of erin berust dat het kind naar een ander land  
   is vertrokken. Er zijn bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt over de terugkeer of er is lange 
   tijd geen bezwaar heeft gemaakt tegen het verblijf van het kind in het buitenland;
• als de ontvoering erg laat wordt gemeld bij de Centrale Autoriteit. Het is dan moeilijker om  
   de achtergebleven ouder te helpen. In een gerechtelijke procedure kan de rechter namelijk  
   vaststellen dat het kind inmiddels is geworteld in de nieuwe omgeving en beter in het nieu- 
  we land kan blijven;
• als de rechter het verzoek tot de terugkeer van het kind afwijst op basis van een weigerings- 
   grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De rechter kan het verzoek tot terugkeer 
   weigeren als hierdoor een actueel en concreet gevaar voor de geestelijke en/of lichamelijke 
   gezondheid van het kind ontstaat of het op een andere manier in een ondraaglijke situatie 
   komt. 
als het kind zich verzet tegen zijn terugkeer, kan de rechter besluiten dat het kind niet hoeft 
terug te keren. Een rechter houdt daar alleen rekening mee als het kind oud en wijs genoeg is 
om de situatie volledig te begrijpen.
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Stap 4. Start bemiddeling of mediation

Als uw kind is ontvoerd, stel dan alles in het werk om contact te houden met uw kind, uw (ex)
partner en uw schoonfamilie. Samen kunt u proberen om tot een oplossing te komen die voor 
u als ouders en de kinderen de beste is. Een (ontwikkelings)psycholoog kan u helpen bij het 
vinden van een goede manier om dit te doen. Probeer uw kind niet te belasten.

Er samen uitkomen is vaak een betere oplossing voor de lange termijn. Bij juridische procedu-
res blijft vaak lang onzekerheid bestaan over de afloop omdat altijd weer nieuwe procedures 
gestart kunnen worden.

Als u er samen niet uitkomt dan kunt u de hulp van een onafhankelijke derde, zoals een 
mediator, inroepen. Vooral in de eerste zes weken na de ontvoering is mediation een goede 
manier om samen tot een oplossing te komen. Dit is zeker van belang als het kind naar een 
Niet-Verdragsland is ontvoerd, aangezien de juridische mogelijkheden dan beperkter zijn. 

Voor bemiddeling kunt u de hulp inroepen van een vriend of familielid van uw (ex-)partner. 
Het is dus verstandig om contact te onderhouden met uw schoonfamilie. 
U kunt ook professionele hulp van een bemiddelaar of mediator inschakelen. Bij mediation 
is belangrijk dat de ouders bereid zijn om te praten over een oplossing die voor beiden aan-
vaardbaar is en de beste is voor het kind of de kinderen. 
Alles wat met een professionele mediator besproken wordt, is vertrouwelijk. In een media-
tion-overeenkomst wordt vaak opgenomen dat geen gerechtelijke procedures meer zullen 
worden gestart.
Voor namen van professionele bemiddelaars en mediators kunt u contact opnemen met het 
Centrum IKO (tel +31 (0)88 800 9000). 

Stap 5. Laat u informeren over de gerechtelijke procedures

U kunt als achtergebleven ouder zelf, zonder tussenkomst van de Centrale Autoriteit, een 
gerechtelijke procedure starten in het land waar het kind naartoe is gebracht. 
Als uw kind is ontvoerd naar een Niet-Verdragsland kunt u een procedure starten over de 
teruggeleiding, de verblijfplaats van het kind of een internationale omgangsregeling. Hiervoor 
heeft u een advocaat nodig. 

Als uw kind is ontvoerd naar een Verdragsland en u start zelf een gerechtelijke procedure in 
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het land waar het kind zich bevindt, dan kan de Centrale Autoriteit niet meer voor u optre-
den. Er kunnen namelijk niet twee procedures worden gestart over hetzelfde onderwerp. 
In sommige landen worden er sneller resultaten geboekt door een teruggeleidingsverzoek 
rechtstreeks bij de rechter in te dienen. Neem contact op met het Centrum IKO (tel: +31 
(0)88 800 9000) om te bespreken wat in uw situatie de beste stap is.

Als u een gerechtelijke procedure start, heeft u mogelijk recht op gesubsidieerde rechtsbij-
stand. Laat u hierover informeren door een advocaat in het land waar uw kind mee naartoe 
is genomen. 

Voor contactgegevens van advocaten in het buitenland kunt u bellen met het Centrum IKO 
(tel: +31 (0)88 800 9000).

Voorbeeld van een internationale kinderontvoering en de mogelijke oplossingen
Mohammed is getrouwd met Zahor. Samen hebben ze een tweeling van vijf jaar oud waar ze 
gezamenlijk het gezag over hebben. Zijn vrouw wil naar Marokko met de tweeling om daar te 
gaan wonen. Mohammed wil met de kinderen in Nederland blijven. Als Mohammed op een 
dag thuis komt, is zijn vrouw met hun twee zoontjes naar Marokko is vertrokken. Moham-
med kan nu een aantal dingen doen.
•  Mohammed kan de politie informeren over de situatie. Aangifte doen kan later nog, maar  
 kan ook negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat Zahor wordt opgepakt. 
• Mohammed kan proberen om via mediation zijn vrouw te bewegen om terug te komen  
 naar Nederland met de kinderen. Vooral in de eerste weken na de meename van kinderen  
 is mediation een belangrijk middel om samen tot een oplossing te komen. Hiervoor kan  
 Mohammed ook naar Marokko gaan.
• Mohammed kan de Centrale Autoriteit bellen om een teruggeleidingsverzoek in te dienen  
 voor zijn twee kinderen. De Centrale Autoriteit kijkt of er inderdaad sprake is van interna- 
 tionale kinderontvoering door de vrouw van Mohammed. Marokko is echter niet aan  
 gesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Hierdoor heeft Marokko geen Centrale  
 Autoriteit waarmee de Nederlandse Centrale Autoriteit kan samenwerken. De Centrale  
 Autoriteit stuurt het verzoek door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse 
  Zaken neemt vervolgens contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat in  
 Marokko. Er zal geprobeerd worden om via een diplomatieke weg tot een oplossing te 
 komen.
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• Mohammed kan een gerechtelijke procedure starten in Marokko Omdat in Marokko 
   andere regels gelden dan in Nederland kan Mohammed het beste contact opnemen met  
   een advocaat in Marokko. Voor contactgegevens kan Mohammed contact opnemen met het   
   Centrum IKO (tel: +31 (0)88 800 9000).

  Mohammed voelt er het meest voor om eerst mediation te proberen. Iemand in de familie 
   of een imam in Marokko kan helpen om het conflict tussen Mohammed en zijn vrouw over  
   de verblijfplaats van de kinderen op te lossen.

3.3 In het buitenland maar binnen Europa

Als u in het buitenland maar binnen de EU bent en uw kind wordt vanuit daar ontvoerd of 
raakt daar vermist, dan kunt u het 116 0000 nummer bellen. Dit is een telefoonnummer van 
waaruit u direct hulp krijgt of wordt doorverbonden naar de politie of een andere instantie 
die u op dat moment daar bij kan staan.
Het 116000 nummer zal op termijn in de hele EU gebeld kunnen worden. Nu (januari 2009) 
werkt het nummer alleen in Nederland, Tsjechië en Griekenland.
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In Nederland zijn verschillende organisaties die steun verlenen wanneer er sprake  is van een 
internationale kinderontvoering. Hieronder wordt besproken wat de kerntaken zijn van de 
verschillende organisaties.

4.1 Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum IKO geeft advies en begeleiding aan ouders, andere betrokkenen en professi-
onals op het gebied van dreigende of uitgevoerde internationale kinderontvoering door één 
van de ouders. 
Om uw situatie te bespreken kunt u op werkdagen tussen 9.30 uur en 16.30 uur contact op-
nemen met het Centrum IKO (tel: +31 (0)88 800 9000). In noodgevallen kunt u het Centrum 
IKO onder hetzelfde telefoonnummer ook buiten deze uren bellen. 

4.2 Centrale Autoriteit 

Om internationale kinderontvoeringen aan te pakken zijn internationaal afspraken gemaakt 
die zijn neergelegd in verdragen. De Centrale Autoriteit is een onderdeel van het ministerie 
van Justitie en is aangewezen om in Nederland die verdragen uit te voeren. 
De Centrale Autoriteit in Nederland kan in samenwerking met een Centrale Autoriteit in het 
buitenland:
• Het kind laten opsporen;
• De belangen van de achterblijvende ouder en die van het kind behartigen;
• De terugkeer van een kind bevorderen en regelen;
• Bevorderen dat er internationale omgangsregelingen worden afgesproken en nagekomen;
• Informatie geven over de ontwikkelingen in uw zaak.

Snel handelen
De Centrale Autoriteit komt in actie als u contact opneemt, de vereiste gegevens verstrekt en 
er sprake is van internationale kinderontvoering. De CA is bereikbaar op werkdagen tussen 
10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur (tel: +31 (0)70 370 6252). 
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4.3 Nederlandse politie en Openbaar Ministerie

Bij een uitgevoerde ontvoering kan er sprake zijn van onttrekken van een kind aan het ouder-
lijk gezag wat een strafbaar feit is. Is dit het geval, dan kunt u aangifte doen bij de plaatselijke 
politie.  
Na de aangifte van onttrekking aan het ouderlijk gezag geeft de politie of een Officier van 
Justitie opdracht om het kind en mogelijk de ontvoerder te signaleren. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van een signaleringssysteem. De marechaussee heeft een aansluiting op dit signale-
ringssysteem dat bij grenscontrole wordt geraadpleegd. 
Een aangifte kan niet worden ingetrokken, maar er kan wel aan de officier van justitie ge-
vraagd worden om de vervolging te staken. 

4.4 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse ambassades en consulaten

Ook wanneer er sprake is van internationale kinderontvoering naar een land dat geen partij 
is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag kan men een teruggeleidingsverzoek indienen bij 
de Centrale Autoriteit. De Centrale Autoriteit stuurt het verzoek vervolgens door naar het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Op diplomatiek niveau wordt geprobeerd om het kind 
terug te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeert de Nederlandse ambas-
sade of consulaat in het betrokken land. Welke rol de ambassade speelt, verschilt per zaak. De 
ambassade is vaak afhankelijk van de plaatselijke instellingen. 

4.5 Bureau Jeugdzorg 

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort tot de gehele jeugdzorg. Ze stellen vast welke zorg 
nodig is en begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen door naar andere hulpver-
leners.
Bij een uitgaande internationale kinderontvoering kan Bureau Jeugdzorg of de Raad voor 
de Kinderbescherming in Nederland een zorgmelding maken bij de Nederlandse Centrale 
Autoriteit. Dit kan alleen als het ontvoerde kind al bekend was bij Bureau Jeugdzorg of de 
Raad voor de Kinderbescherming. Er moeten duidelijke indicaties zijn dat er iets mis is met 
het kind. De Nederlandse Centrale Autoriteit stuurt deze zorgmelding door naar de Centrale 
Autoriteit van het land waar het ontvoerde kind zich bevindt. Deze buitenlandse Centrale 
Autoriteit kan vervolgens de zorgmelding doorsturen naar de instelling in het land die zich 
bezighoudt met het welzijn van kinderen. De zorgmelding hoeft niet via de Nederlandse Cen-
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trale Autoriteit te lopen. Er kan ook direct contact opgenomen worden met de buitenlandse 
Centrale Autoriteit. 
Wanneer een kind onder toezicht is gesteld en er een schriftelijke aanwijzing of een machti-
ging tot uithuisplaatsing is afgegeven door de rechter, dan kan Bureau Jeugdzorg een verzoek 
tot teruggeleiding indienen bij de Centrale Autoriteit bij een uitgaande ontvoering.
Bij een inkomende ontvoering kan de buitenlandse Centrale Autoriteit bij de Nederlandse 
Centrale Autoriteit een zorgmelding doen. Bureau Jeugdzorg in Nederland kan vervolgens op 
verzoek van de Nederlandse Centrale Autoriteit een onderzoek doen naar de sociale omstan-
digheden van het kind in Nederland.  

4.6 Raad voor de Kinderbescherming 

Bij een internationale kinderontvoering kan de rechter aan de Raad voor de Kinderbescher-
ming vragen om onderzoek en advies over gezag en omgang. Onderwerp van het onderzoek 
betreft meestal de weigeringsgronden van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. 
Bij een inkomende ontvoering kan de rechter of de Centrale Autoriteit de Raad voor de Kin-
derbescherming vragen om onderzoek te doen naar de sociale omstandigheden van het kind 
en met welke beslissing het belang van het kind gediend is. 

Als bij een uitgaande ontvoering de Raad voor de Kinderbescherming al betrokken was bij het 
kind, dan kan de Raad voor de  Kinderbescherming een soortgelijke instelling in het buiten-
land om hulp vragen.  De Raad voor de  Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kan een ver-
zoek tot onderzoek naar de sociale omstandigheden of een zorgmelding indienen bij Centrale 
Autoriteit als het kind ontvoerd is naar een verdragsland. Een dergelijk verzoek wordt echter 
niet altijd in behandeling genomen door een buitenlandse Centrale Autoriteit. De Raad voor 
de Kinderbescherming kan niet zelf optreden in het buitenland.

4.7 Advocaat

Bij een internationale kinderontvoering is het verstandig om contact op te nemen met een 
advocaat. Een advocaat kan de juridische mogelijkheden in uw situatie met u bespreken, zoals 
procedures over de verblijfplaats van het kind of gezag en omgang in Nederland. 
Voor contactgegevens van advocaten in binnen- en buitenland kunt u contact opnemen met 
het Centrum IKO (tel: +31 (0)88 800 9000). 
Als u een advocaat nodig heeft en de kosten niet (geheel) zelf kunt dragen, komt u mogelijk 
in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heet toevoeging. De overheid betaalt 
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dan een gedeelte van uw kosten. Of u in aanmerking komt voor toevoeging hangt onder meer 
af van uw inkomen. Kijk voor rechtsbijstand in Nederland voor meer informatie op www.rvr.
org.

Rechtsbijstand binnen de Europese Unie
Binnen de Europese Unie kunt u een verzoek tot financiële rechtsbijstand indienen voor ci-
viele zaken bij grensoverschrijdende geschillen. U kunt uw verzoek tot rechtsbijstand richten 
aan de autoriteit in het buitenland. De buitenlandse autoriteit beslist over uw verzoek op 
grond van de in dat land geldende nationale wetgeving.
Voor meer informatie over rechtsbijstand in bepaalde landen kunt u terecht op de website 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_bel_nl.htm.
Voor het formulier voor het verzoek tot rechtsbijstand binnen de Europese Unie gaat u naar 
de website: http://www.rvr.org/nl/subhome_rbv/rbv_downloads.

4.8 Psycholoog/maatschappelijk werk

Bij een uitgevoerde ontvoering kan een psycholoog helpen om de draad weer op te pakken. 
Een ontwikkelingspsycholoog kan ook de mogelijkheden bespreken hoe u het beste contact 
kunt hebben met uw ontvoerde kind. 
Naast een psycholoog kunt u met een maatschappelijk werker over uw situatie praten.

4.9 Mediator of bemiddelaar

Een mediator is een onafhankelijke derde die kan bemiddelen in conflicten tussen personen, 
zoals ouders. De basisvoorwaarden voor mediation zijn dat de ouders bereid zijn te praten 
en tot een oplossing willen komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Alles wat met een 
professionele mediator besproken wordt, is vertrouwelijk.
In een echtscheiding kan een mediator helpen om een ouderschapsplan op te stellen waarin 
bijvoorbeeld een goede omgangsregeling kan worden opgenomen.  
Vooral in de periode vlak na de ontvoering van het kind is het belangrijk om te proberen om 
de situatie met een bemiddelaar op te lossen. Een oplossing via een mediator is vaak beter 
omdat dan een oplossing wordt gezocht die voor beide partijen aanvaardbaar is. Een gerech-
telijke procedure duurt vaak langer vanwege de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen 
beslissingen van de rechter.
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De belangrijkste juridische termen die in deze gids voorkomen, staan hieronder in alfabeti-
sche volgorde toegelicht. 

A
Achtergebleven ouder
De achtergebleven ouder is de ouder die in het land van de gewone verblijfplaats achterblijft. 
De achtergebleven ouder kan een verzoek tot teruggeleiding doen bij de Centrale Autoriteit. 

B
Bijzonder curator
Een bijzonder curator vertegenwoordigt minderjarige kinderen in juridische procedures.

C
Centrale Autoriteit (CA)
De Centrale Autoriteit is de instantie die toeziet op de naleving van het Haags Kinderontvoe-
ringsverdrag. Alle landen die aangesloten zijn bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag heb-
ben een Centrale Autoriteit. In Nederland valt de CA onder het ministerie van Justitie.

G
Gezagsrecht
Hoe het gezag over een minderjarige is geregeld is afhankelijk van het land waar het kind voor 
de (eventuele) ontvoering woonde en geldt als de gewone verblijfplaats van het kind.
In Nederland is het zo dat als een ouder eenhoofdig gezag heeft, hij of zij alleen mag beslissen 
over de woonplaats van het kind. Bij gezamenlijk gezag moeten beide ouders instemmen met 
permanent verblijf van een kind in een ander land.

Guides to good practice
Bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag zijn ´guides to good practice´ geschreven door de 
Haagse Conferentie. Deze zogenaamde ´guides´ geven aanbevelingen over hoe het Kinder-
ontvoeringsverdrag het beste in de praktijk uitgevoerd kan worden. Het zijn geen binden-
de regels. De ´guides´ kunnen worden gedownload vanaf de website van het Centrum IKO 
(www.kinderontvoering.org) en vanaf de site van de Haagse Conferentie (www.hcch.net).
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H
Haagse Conferentie 
De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht is een organisatie die zich bezig 
houdt met het tot stand brengen van verdragen op het gebied van internationaal privaatrecht. 
Tijdens zittingen worden ontwerpverdragen besproken en verdragen vastgesteld. 
De Haagse Conferentie heeft ruim 60 lidstaten. In Nederland geldt onder andere het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag van 1980. 
Een lijst met landen die aangesloten zijn bij het Verdrag kunt u vinden op de website van het 
Centrum Internationale Kinderontvoering: www.kinderontvoering.org.

Haags Kinderontvoeringsverdrag
In het Haags Kinderontvoeringsverdrag staan afspraken die landen met elkaar hebben ge-
maakt over internationale kinderontvoering door één van de ouders. Bij het Verdrag zijn niet 
alle landen aangesloten. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden die er zijn om een kind 
terug te krijgen naar het land waar het zijn gewone verblijfplaats had.
Het Verdrag is vastgesteld door de Haagse Conferentie. 

I
Inkomende ontvoering
Inkomende ontvoeringen zijn ontvoeringen waarbij een kind vanuit het buitenland naar 
Nederland is meegenomen of in Nederland is achtergehouden.

Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht regelt de verhoudingen tussen verschillende nationale rechtsstel-
sels die betrokken zijn bij een bepaalde situatie.

Internationale kinderontvoering
Van een internationale kinderontvoering is sprake als een kind (jonger dan 16 jaar) door een 
ouder, zonder toestemming van de andere ouder met gezag of zonder toestemming van de 
rechter, wordt meegenomen naar een ander land of daar wordt achtergehouden. 

J
Jurisprudentie
Jurisprudentie is een verzamelnaam voor uitspraken van rechters.
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L
Land van de gewone verblijfplaats van het kind
Het land van de gewone verblijfplaats van het kind is het land waar het kind voor de (eventu-
ele) ontvoering woonde. Het kind ging daar naar school en had daar vriendjes.

M
Mediator
Een mediator is een onafhankelijke derde die bemiddelt in een conflict tussen personen, zoals 
ouders. 

N
Niet-Verdragsland
Een Verdragsland is een land dat is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Een 
Niet-Verdragsland is hier niet bij aangesloten.

O
Ondertoezichtstelling
Indien bepaalde belangen van het kind in het geding zijn kan een kind onder toezicht wor-
den gesteld van een voogd. Hierover beslist de rechter. Het gezag van een of beide ouders 
wordt hierbij tijdelijk ingeperkt. Een voogd heeft bij een machtiging tot uithuisplaatsing of 
een schriftelijke aanwijzing mede gezag over het kind en beslist daarom ook over de gewone 
verblijfplaats van het kind of een schriftelijke aanwijzing.

Ontvoerende ouder
De ontvoerende ouder is de ouder die het kind heeft meegenomen naar een ander land zon-
der de toestemming van de andere ouder met gezag en zonder vervangende toestemming van 
de rechter. 

P
Piketofficier
De officier van justitie die op dat moment dienst heeft.

R
Rechtsbijstand
Als iemand onvoldoende inkomen en/of vermogen dan is rechtsbijstand mogelijk. Dat bete-
kent dat een deel van de kosten worden vergoed. 
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U
Uithuisplaatsing van een kind
Bij een ondertoezichtstelling van een kind met een machtiging tot uithuisplaatsing van een 
kind is het gezag van de ouders ingeperkt en mag een voogd mede over de gewone verblijf-
plaats van een kind beslissen. Een voogdijinstelling kan bij een uitgaande ontvoering een 
teruggeleidingsverzoek indienen bij de Centrale Autoriteit.

Uitgaande ontvoering
Bij een uitgaande ontvoering is een kind uit Nederland meegenomen naar een ander land 
of wordt daar achtergehouden na een vakantie zonder toestemming van de achtergebleven 
ouder met gezag en zonder vervangende toestemming van de rechter.

Uitvoeringswet
Deze wet geldt in Nederland en heeft invloed op de werking van het Haags Kinderontvoe-
ringsverdrag. Bij inkomende ontvoeringen wordt niet gekeken of het land van waaruit het 
kind naar Nederland is gekomen bij het Verdrag is aangesloten. Ontvoeringen worden op 
dezelfde manier behandeld. Als aan de voorwaarden van het Verdrag is voldaan wordt een 
kind ook teruggeleid naar een land dat niet is aangesloten bij het Verdrag.

V
Verdragsland
Een Verdragsland is een land dat is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Een 
Niet-Verdragsland is hier niet bij aangesloten.

Verordening Brussel II bis
De Verordening Brussel II bis is belangrijk in de Europese Unie. Volgens deze verordening 
gelden uitspraken gedaan door een rechter in een EU-lidstaat omtrent gezag, verblijfplaats en 
dergelijke van kinderen automatisch in een andere EU-lidstaat.

Vervangende toestemming van de rechter
Een ouder die een kind wil meenemen naar het buitenland, kan bij de rechter toestemming 
voor vertrek vragen. Als een ouder deze vervangende toestemming heeft dan is er geen sprake 
van internationale kinderontvoering. Als er (vervangende) toestemming is van de rechter dan 
is er geen toestemming meer nodig van de andere ouder met gezag over het kind. 
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Verzoek tot teruggeleiding
De achtergebleven ouder dient een verzoek tot teruggeleiding van het kind in bij de Centrale 
Autoriteit.

Voorbereidingshandelingen
Voorbereidingshandelingen zijn gedragingen die al strafbaar zijn omdat er al een begin ge-
maakt is met de ontvoering van een kind. Dit moet u snel melden bij de politie.

W
Weigeringsgronden
In het Haags Kinderontvoeringsverdrag wordt een aantal weigeringsgronden genoemd, zoals 
in artikel 12 en 13. Dit zijn redenen die een ontvoerende ouder in een procedure bij de rechter 
kan aanvoeren, op grond waarvan een rechter een verzoek tot teruggeleiding van een kind 
kan weigeren. 
Weigeringsgronden zijn onder andere worteling van het kind in de nieuwe omgeving, een 
veranderde gezagssituatie, als een kind na terugkeer in een ondraaglijke toestand komt of als 
het kind verzet biedt. 
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6. Waar kunt u terecht

6. Waar kunt u terecht?

Er zijn verschillende instanties waar u terecht kunt wanneer u te maken krijgt met een (drei-
gende) internationale kinderontvoering:

Centrum Internationale Kinderontvoering 
Postbus 2006
1200 CA Hilversum 
+31 (0)88 800 9000
info@kinderontvoering.org / www.kinderontvoering.org

Centrale Autoriteit in Nederland 
Postbus 20301
2500 EH ’s-Gravenhage
+31 (0)70 37 06 252 (Spreekuren van 10-12 en 14-16 uur)
www.justitie.nl/onderwerpen/jeugd/internationale_kinderontvoering/Nederlandse_Centra-
le_autoriteit/

Politie  
0900 8844
www.politie.nl

Bureau Jeugdzorg      www.bureaujeugdzorg.info
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht  www.hcch.net
Ministerie van Buitenlandse Zaken    www.minbuza.nl
Raad voor de Kinderbescherming    www.kinderbescherming.nl
Raad voor Rechtsbijstand     www.rvr.org

Rechtsbijstand 
ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_bel_nl.htm

Verzoek tot rechtsbijstand binnen de Europese Unie  
http://www.rvr.org/nl/subhome_rbv/rbv_downloads

Reisdocumenten       www.paspoortinformatie.nl 
        www.postbus51.nl    
        www.bprbzk.nl
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7. Verder lezen

Wetenschappelijke literatuur Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering. Oorzaken, preventie en oplossingen.
Betty de Hart
Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB)
ISBN 90 5517159 x

Internationale kinderontvoering door een van de ouders
W. van Arnhem e.d.
Deventer: Kluwer 1986
ISBN 90 268 1624 3

In het belang van het kind. Echt waar
Arthur van Traa
Groningen: SGE bv 2007
ISBN 90 811292 1 x
 
Echtscheiding en het kind
Echtscheiding: kiezen voor het kind; in gesprek met kinderen over hun ervaringen na de 
scheiding van hun ouders
Femke van der Gun en Lavinia de Jong
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2006
ISBN 90 6665 718 9

Kind in bemiddeling; over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de 
kindermomenten van hun ouders
Cees van Leuven en Annelies Hendriks
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2005
ISBN 90 6665 638 7

Een ouderschapsplan maken. Praktische tips en advies voor ouders die gaan scheiden
Pieter Vermeulen
Rotterdam: Uitgeversmaatschappij Ad. Donker 2008
ISBN 978 90 6100 6275
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Scheiding & Ouderschap: een nieuw evenwicht in de ouder-kindrelatie
Pieter Vermeulen
Rotterdam: Uitgeversmaatschappij Ad. Donker 2004
ISBN 90 6100 5668 x

Scheidingskinderen 
Ed Spruijt 
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2007
ISBN 978 90 6665 845 5

Het verdeelde kind
Ed Spruijt, Helga Kormos e.d.
Den Haag: Raad voor de Kinderbescherming 2003
ISBN 90 39303262 2

Kinderrechten algemeen

Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbe-
leid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale verdra-
gen over de rechtspositie van minderjarigen. 
Stan Meuwese, Mirjam Blaak en Majorie Kaandorp (red.)
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005
ISBN 90 6916 500 7

Het belang van het kind in het Nederlandse Recht
Margritte Kalverboer & Elianne Zijlstra
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2006
ISBN 90 6665 769 3

Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Marielle Bruning en Geeske Ruitenberg
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2005
ISBN 90 6665 688 3
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Gemengde relaties 

Nieuw Marokkaans Familierecht en Nederlands IPR
L. Jordens – Cotran
Amsterdam: SDU Uitgevers 2007
ISBN 978 90 5409 494 4

Onbezonnen vrouwen, gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemde-
lingenrecht
Betty de Hart
Amsterdam: Aksant 2003
ISBN 90 52600848

Tussen rede en gevoel, een verkennend onderzoek naar de complexiteit van relaties 
tussen autochtone Nederlanders en Marokkanen van de tweede en tussengeneratie
Linda Emmelkamo
Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam 2000
ISBN 90 68750682

Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens; hoe Nederland omgaat met etnisch en 
religieus verschil
D. Hondius
Den Haag: SDU Uitgevers 2001
ISBN 90 12089751

Ik ben Christen, mijn partner is moslim. De praktijk van interreligieuze huwelijken; 
verhalen en vragen
G. Speelman & O.F. ter Reegen
Kampen: Kok 1995
ISBN 90 24277728

Mijn partner is moslim, over liefde, loyaliteit en culturele verschillen
J. Folbert
Kampen: Kok 2006
ISBN 90 43512648
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8. Formulieren

Hieronder vindt u de formulieren waarop gegevens van uw kind, de (potentiële) ontvoerder,  
uzelf en uw advocaat: 
• Formulier met gegevens van uw kind
• Formulier met gegevens van de (potentiële) ontvoerder
• Formulier met gegevens van uzelf
• Formulier met gegevens van uw advocaat

Daarna zijn de formulieren voor een teruggeleidingsverzoek bij een uitgevoerde ontvoering 
opgenomen. Het gaat om de volgende formulieren:
• Aanvraagformulier
• Authorisation
• Toelichting bij het aanvraagformulier
• Checklist bij verzoek tot teruggeleiding / vaststellen internationale omgangsregeling

Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar via de website van het Centraal Internationale Kinder-
ontvoering: www.kinderontvoering.org.
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Formulier gegevens kind

Achternaam: 

Voornamen:

Geslacht: 

Geboortedatum en -plaats: 

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: 

Mobiel telefoonnummer:  

Etnische afkomst: 

Lengte: 

Postuur: 

Schoenmaat: 

Kleur ogen: 

Brildragend:

Haarkleur:

Haarlengte: 

Accent: 

Nationaliteit:

Kenmerken: 

Bloedgroep: 

Medicijngebruik: 

Paspoortnummer: 

Datum en plaats van uitgifte: 

Burgerservicenummer:

Uitspraak rechtbank:

Naam huisarts:

Naam tandarts:
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Indien uw kind ontvoerd is

Vermoedelijke verblijfplaats: 

Vermoedelijke tijd en plaats van vertrek: 

Het kind zal de ontvoerder waarschijnlijk helpen: 

Toelichting Formulier

Geboortedatum en geboorteplaats
Voeg een kopie van de geboorteakte van uw kind toe.

Etnische afkomst
U kunt hier invullen van welke afkomst uw kind is, bijvoorbeeld: blank, donker, getint, Azia-
tisch of een andere etnische bevolkingsgroep. 

Postuur
Welke bouw heeft uw kind: dik, dun, normaal postuur.

Nationaliteit
Vermeld welke nationaliteit of nationaliteiten uw kind heeft.

Kenmerken
U kunt hier aangeven welke bijzondere kenmerken uw kind heeft, waaraan uw kind te her-
kennen is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opvallende moedervlekken, tatoeages of piercings.

Uitspraak rechtbank
Wanneer de rechtbank uitspraak heeft gedaan over bijvoorbeeld de echtscheiding, het gezag 
of een omgangsregeling, vermeld dit hier en voeg kopieën van de uitspraak toe. Laat eventu-
eel een vertaling opstellen in de taal van uw (ex)partner.

Extra
• Voeg recente foto’s van uw kind toe. Laat elk jaar een goede gezichts- en postuurfoto van 
   uw kind maken. 
• Voeg een haarlokje van uw kind toe in verband met beschikbaar DNA-materiaal. 
• Voeg een afdruk van het oor, vingertop en handpalm van uw kind toe. Deze afdrukken  
   kunnen nodig zijn om uw kind te identificeren. Bij oudere kinderen zal dit niet snel nodig 
    zijn, maar wanneer baby’s of erg jonge kinderen worden meegenomen, kan het een probleem  
   zijn ze na enkele jaren terug te kunnen herkennen. U kunt dan met de afdrukken aantonen 
   dat het om uw kind gaat, al zal dit niet in ieder land als bewijs gebruikt mogen worden.
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Achternaam: 

Eventuele meisjesnaam:

Voornamen:

Geslacht:

Geboortedatum en geboorteplaats:

Laatst bekende adres:

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer:

Mobiel telefoonnummer:

Relatie ten opzichte van het kind:

Etnische afkomst:

Lengte: 

Postuur: 

Schoenmaat: 

Kleur ogen:

Brildragend: 

Haarkleur:

Haarlengte: 

Eventuele gezichtsbeharing: 

Accent: 

Nationaliteit: 

Kenmerken: 

Paspoortnummer: 

Datum en plaats van uitgifte: 

Burgerservicenummer/Sofinummer:

Details auto: 

Formulier gegevens (potentiële) ontvoerder
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Banden met personen in binnen- en buitenland

Familieleden:

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Naam:

Adres:

Telefoonnummer: 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Vrienden:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer: 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Zakelijke contacten:

Naam: 

Adres:

Telefoonnummer: 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 
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Toelichting Formulier 

Achternaam en Voornamen
Vermeld de officiële namen van de ontvoerder, ook de bijnamen, de manier waarop de naam 
geschreven kan worden (vaak gaat het om vertalingen waardoor de naamsvoering verschil-
lend kan zijn) en andere kenmerken.

Relatie ten opzichte van het kind
Geef aan wat voor een relatie de ontvoerder met kind heeft, bijvoorbeeld: vader, moeder, 
oom, tante, opa, oma.

Etnische afkomst
U kunt hier invullen van welke afkomst de ontvoerder is, bijvoorbeeld: blank, donker, getint, 
Aziatisch of een andere etnische bevolkingsgroep. 

Postuur
Welke bouw heeft de ontvoerder: dik, dun, normaal postuur.

Kenmerken
U kunt hier aangeven welke bijzondere kenmerken de ontvoerder heeft, waaraan de ontvoer-
der te herkennen is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opvallende moedervlekken, tatoeages of 
piercings.

Details auto
Vul in wat voor een auto de ontvoerder heeft: het kentekennummer, het merk en de kleur. 

Extra
Voeg recente foto’s van de ontvoerder en eventueel familieleden of vrienden toe.
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Formulier gegevens achterblijvende ouder

Achternaam: 

Eventuele meisjesnaam: 

Voornamen: 

Geboortedatum en geboorteplaats: 

Nationaliteit:

Adres: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel telefoonnummer: 

Relatie ten opzichte van het kind: 

Indien u getrouwd bent (geweest)

Trouwdatum: 

Toelichting Formulier

Geboortedatum en geboorteplaats
Voeg een kopie van de geboorteakte van uzelf toe.

Trouwdatum
Voeg een kopie toe van uw huwelijksakte, eventueel vertaald in de taal van uw (ex)partner.

Extra
Voeg een recente foto van uzelf toe.
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Formulier gegevens advocaat

Naam advocaat: 

Kantoor: 

Adres kantoor: 

Postcode en Plaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel telefoonnummer:
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Application form / Aanvraag formulier

U wordt vriendelijk verzocht om eerst de toelichting bij dit formulier te lezen, voordat 
u het formulier invult.

REQUESTING CENTRAL AUTHORITY / 
VERZOEKENDE CENTRALE AUTORITEIT

REQUESTED CENTRAL AUTHORITY / 
AANGEZOCHTE CENTRALE AUTORITEIT

NATURE OF THE REQUEST / AARD VAN HET VERZOEK
return /  access /  localization /  investigation into the social environment
teruggeleiding /  omgang /  opsporing /  onderzoek naar sociale omstandigheden

A GENERAL INFORMATION / ALGEMENE INFORMATIE

I Identity of the child and parents / Identiteit van het kind en de ouders

l.1 Child / Kind

Name / Naam:

First names / Voornamen:

Date and place of birth /
Geboortedatum-plaats

Nationality(ies) /
Nationaliteit(en):

Sex / Geslacht:

Habitual residence / Woonplaats:

Passport or identity card (nr) / 
Paspoort of identiteitskaart(nr.):

Description and photo / Beschrijving en foto:

1.2

l.2.1

Parents / Ouders

Mother / Moeder

Name / Naam:
First names / Voornamen:

Date and place of birth / Geboortedatum-plaats:

Nationality (ies) /
Nationaliteit(en):
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Occupation / Beroep:

Habitual residence / Woonplaats:

* Street name / Straat:

* Postal code and place / 
   Postcode en plaats :

* Country / Land:

Passport or identity card (nr) / 
Paspoort of identiteitskaart(nr.):

l.2.2 Father / Vader

Name / Naam:

First names / Voornamen:

Date and place of birth / Geboortedatum-plaats:

Nationality (ies) /
Nationaliteit(en):

Occupation / Beroep:

Habitual residence / Woonplaats:

* Street name / Straat:

* Postal code and place / 
   Postcode en plaats :

* Country / Land:

Passport or identity card (nr) / 
Paspoort of identiteitskaart(nr.):

I.2.3 Date and place of marriage  
Datum en plaats huwelijk:

I.2.4 Date and place of any divorce decision / 
Datum en plaats echtscheiding:

II            Requesting individual or institution / verzoekende persoon of instantie

Name / Naam:

First names / Voornamen:

Nationality (ies) /
Nationaliteit(en):

Occupation / Beroep:
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Address / Adres

* Street name / Straat:

* Postal code and place / 
   Postcode en plaats :

* Telephone number / 
   Telefoonnummer:

Passport or identity card (nr) / 
Paspoort of identiteitskaart(nr.):

Relation to the child / 
Relatie tot het kind:

Legal adviser / Juridisch adviseur

Name / Naam:

Address / Adres

* Street name / Straat:

* Postal code and place / 
   Postcode en plaats :

* Telephone and faxnumber /   
   Telefoon en faxnummer:

III             Factual or legal grounds justifying the request (e.g. court decision) / Feitelijke of juridische gronden die het     
                  verzoek rechtvaardigen (vb. rechterlijke beslissing)/

IV Proceedings / Procedures:
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B ADDITIONAL INFORMATION / OVERIGE INFORMATIE:

V Place where the child is thought to be / Plaats waar het kind vermoedelijk verblijft

V.1 Information concerning the person alleged to have improperly removed or retained the child(ren) / Infor-
matie over de persoon die vermoedelijk het kind/de kinderen heeft ontvoerd of onrechtmatig bij zich houdt

Name / Naam:

First names / Voornamen:

Date and place of birth / 
Geboortedatum-plaats:

Nationality (ies) /
Nationaliteit(en):

Relation to the child / 
Relatie tot het kind:

Occupation / Beroep:

Last known address / 
Laatst bekende adres

* Street name / Straat:

* Postal code and place / 

   Postcode en plaats :

* Country / Land:

Passport or identity card (nr) / 
Paspoort of identiteitskaart(nr.):

Description and photo / 
Beschrijving en foto:

V.2 Presumed whereabouts of the child(ren) / 
Vermoedelijk verblijfadres van het kind/de kinderen

* Street name / Straat:

* Postal code and place /   
   Postcode en plaats :

* Country / Land:
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V.3 Other persons who might be able to supply additional information relating to the whereabouts of the 
child(ren) / Andere personen die eventueel informatie kunnen geven over de verblijfplaats van het kind/ de 
kinderen

VI The request has been made for the return of the child(ren) to /
Het verzoek is gedaan voor de terugkeer van het kind/de kinderen bij:

A. Person / Persoon

Name / Naam:

First names / Voornamen:

Date and place of birth / 
Geboortedatum-plaats:

Address / Adres

* Street name / Straat:

* Postal code and place / 
Postcode en plaats :

* Telephone number / 
Telefoonnummer:

   

B. Proposed arrangements for the return of the child(ren) /
Voorgestelde maatregelen voor de terugkeer van het kind/de kinderen:
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VII Place, date and circumstances of the improper removal or retention of the child(ren) / Plaats datum en om-
standigheden van de ontvoering of van de onrechtmatige achterhouding van het kind/de kinderen:

VIII Other information or remarks / Overige informatie of opmerkingen
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D REQUESTED ANNEXES / GEVRAAGDE BIJLAGEN

IX List of documents to be annexed / Lijst van bij te voegen documenten

a. signed / getekende “authorisation”

b. photos / foto’s

c. certified extract of marriage / uittreksel huwelijksregister

d. certified extract(s) of birth / uittreksel(s) geboortregister

e. certified extract(s) of residence / uittreksel(s) GBA-register

f. certified extract(s) of custody / uittreksel(s) uit gezagregister

g. copy divorce decree / kopie echtscheidingsbeschikking

h. copy of entry of the divorce decree into the register of marital status / 
bewijs van inschrijving echtscheidingsbeschikking

i. copy of the police report concerning the removal from parental custody / 
kopie van het proces-verbaal bij aangifte van onttrekking aan het gezag
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A U T H O R I S A T I O N

Dear Sirs,
Please accept this letter as written authorisation, as may be required by * Article 28 of the 
Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (25 October 1980) 
*and / or* Article 13 of the European Convention on recognition and enforcement of deci-
sions concerning custody of children and on restoration of custody of children*, empowering 
the Central Authority for

       

(the requested state) or its designated representative, to act on my behalf.

Name of applicant:
Date of birth:

Date:

Place:

Signature:
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Toelichting bij aanvraag formulier/application form

Verzoekende Centrale autoriteit/aangezochte Centrale autoriteit - 
Requesting Central authority/requested Central authority:

Indien het kind vanuit het Nederland naar het buitenland is overgebracht en het verzoek 
gericht is aan de staat waar het kind thans feitelijk verblijft, is de Nederlandse Centrale au-
toriteit de verzoekende (requesting) en de buitenlandse de aangezochte Centrale autoriteit 
(requested). In geval het kind is overgebracht naar een staat die geen partij is bij een van de 
verdragen op het gebied van kinderontvoering, is er in het buitenland geen Centrale autori-
teit. Het verzoek wordt dan langs diplomatieke of consulaire weg gericht tot de aangezochte 
staat (State) door tussenkomst van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.

Het is mogelijk dat een ouder  uit het buitenland zich rechtstreeks wendt tot de Nederlandse 
Centrale autoriteit met het verzoek tot teruggeleiding naar het buitenland van zijn kind dat 
naar Nederland is ontvoerd. In dit geval is de aangezochte Centrale autoriteit de Nederlandse. 

De contactgevens van de Nederlandse Centrale autoriteit zijn: Ministerie van Justitie, Postbus 
20301, 2500 EH ’s-Gravenhage. Faxnummer: +31 70 370 7507. Telefoonnummer: +31 70 370 
6252/ 370 6966. E-mail: kinderontvoering@minjus.nl.
Website: www.justitie.nl/themas/meer/intjeugdbescherming/intkinderontvoering. 

Aard van het verzoek/ Nature of the request:

Een verzoek aan de Centrale autoriteit kan strekken tot teruggeleiding van een kind of tot 
vaststelling van een internationale omgangsregeling tussen het kind en een ouder (of an-
dere rechthebbende). Een teruggeleiding kan aan de orde zijn nadat het kind ongeoorloofd 
(wrongful) is overgebracht naar het buitenland, dan wel wanneer het in het buitenland na 
uitoefening van een bezoekregeling wordt achtergehouden en niet terugkeert op de afgespro-
ken dag. Ongeoorloofd wil zeggen: in strijd met een gezagsrecht over het kind. Strijd met het 
gezagsrecht doet zich voor wanneer een ouder (of andere persoon) die niet met het ouderlijke 
gezag over het kind is belast c.q. geen voogdij heeft, het kind naar het buitenland overbrengt 
of na de uitoefening van zijn/haar bezoekregeling achterhoudt zonder toestemming van de 
andere ouder. Van strijd met het gezagsrecht is eveneens sprake indien beide ouders het geza-
menlijk gezag over het kind uitoefenen en de toestemming van de ene ouder ontbreekt voor 
de overbrenging of achterhouding van het kind naar/in het buitenland. 
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8. Formulieren

NB: Indien het verzoek betrekking heeft op meerdere kinderen dan kan de eerste pagina van 
het IKO aanvraag formulier gekopieerd worden en voor elk kind afzonderlijk worden inge-
vuld.

A. Algemene informatie/ General information:

Kind/Child: Om de identiteit van het kind vast te stellen en de familierechtelijke betrekkin-
gen tussen kind en zijn ouders aan te tonen, is bijvoeging noodzakelijk van uittreksels uit het 
geboorteregister alsmede eventueel de akte van erkenning door de vader, indien deze niet met 
de moeder gehuwd was ten tijde van de geboorte van het kind.

Het uittreksel kan worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het 
kind is geboren en waar het ingeschreven staat in de registers van de Burgerlijke Stand.

Normale verblijfplaats/ Habitual residence:  Dit is de plaats waar het kind (vóór zijn ont-
voering) zijn hoofdverblijf had. De plaats waar het kind meestal verbleef, naar school ging etc. 
De plaats waar het sociale middelpunt van het leven van het kind ligt. 
De normale verblijfplaats/ habitual residence kan blijken uit het uittreksel uit de Gemeente-
lijke basisadministratie Personen (GBA). 

Beschrijving en foto/ Description and photo: Het betreft de beschrijving van het uiterlijk 
van het kind/de kinderen waarop het verzoek betrekking heeft. Een foto is vooral van belang 
wanneer de precieze feitelijke verblijfplaats van het kind niet bekend is en het door de aange-
zochte autoriteiten moet worden gezocht.

Datum en plaats huwelijk/ Date and place marriage: Uit de gegevens betreffend het huwelijk 
van de ouders kan veel worden afgeleid met betrekking tot het ouderlijk gezag over het kind. 
Een uittreksel uit het huwelijksregister waaruit het huwelijk van de ouders blijkt, is daarom 
wenselijk. Een uittreksel kan worden verkregen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente 
waar het huwelijk is voltrokken en waar het ingeschreven is in het Huwelijksregister.

Datum en plaats echtscheiding/ Date and place divorce: Informatie betreffende de eventu-
ele ontbinding van het huwelijk van de ouders is van even groot als de informatie betreffende 
het huwelijk. Een kopie van de beschikking van de rechtbank waarbij de echtscheiding is 
uitgesproken en een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Bur-
gerlijke Stand is daarom evenzeer wenselijk. Indien tussen de ex-echtgenoten een echtschei-
dingsconvenant is gesloten is bijvoeging hiervan eveneens aan te raden. Voorts is uiteraard 
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8. Formulieren

ieder ander stuk onmisbaar indien daaruit kan blijken dat het kind niet naar het buitenland 
mocht worden overgebracht.

II. Verzoekende persoon of instantie/ Requesting individual or institution:

Indien de vader of de moeder de verzoekende ouder is zou hier desgewenst kunnen worden 
verwezen naar rubriek I 2.1. of 2.2. 

III. Feitelijke of juridische grond die het verzoek rechtvaardigen/ Factual or legal 
grounds justifying the request:

Hier wordt verzocht om vermelding van de feitelijke of juridische grond voor het verzoek tot 
teruggeleiding of vaststelling van een internationale omgangsregeling. De grond van het ver-
zoek is gelegen in de hierboven bedoelde gezagssituatie met betrekking tot het kind, of indien 
het om een internationale omgangsregeling gaat, om “family life” tussen kind en verzoeker. 
Nogmaals wordt benadrukt dat het ongeoorloofd karakter van de ontvoering of de achter-
houding meestal is gelegen in het handelen van de ene ouder zonder de toestemming van de 
andere ouder.

IV. Procedure/ Civil proceedings:

In voorkomend geval kan hier vermeld worden welke andere civiele procedures aanhangig 
zijn of zijn voorgenomen, zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure of een procedure 
waarbij wijzing van het ouderlijk gezag over het kind wordt verzocht. 
Informatie over strafrechtelijke procedures is ook nuttig, met name wanneer het daarbij om 
strafbare feiten handelt waarbij het kind betrokken is (zoals incest, seksueel misbruik, mis-
handeling etc.).

V. Plaats waar het kind vermoedelijk verblijft/ Place where the child is thought to be:

Inlichtingen waar het kind thans (hoogstwaarschijnlijk) feitelijk verblijft zijn van het grootste 
belang. Immers indien het kind zich niet op het grondgebied van de aangezochte staat be-
vindt, of aldaar niet wordt gevonden, kan een teruggeleiding niet plaats vinden.
Indien niet bekend is waar precies het kind zich bevindt, maar wel vaststaat dat het in de 
aangezochte staat is, is het ten behoeve van de opsporing van het kind noodzakelijk dat zoveel 
mogelijk aanknopingspunten voor de opsporing worden verstrekt. Bij het zoeken naar het 
kind kan een afbeelding of foto van het kind van groot nut zijn.
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8. Formulieren

NB: indien de persoon die het kind heeft ontvoerd een van de ouders is (met een vaste woon- 
en verblijfplaats in het buitenland) zou hier kunnen worden volstaan met verwijzing naar 
rubriek I 2.1. of 2.2.

VI. Het verzoek is gedaan voor de terugkeer van het kind/de kinderen bij/ Child is to 
be returned to:

Indien de persoon naar wie het kind dient te worden teruggeleid een van de ouders is, kan 
hier worden volstaan met vermelding van “de vader” of “de moeder” .

b. Voorgestelde maatregelen voor de terugkeer van het kind/Proposed arrangements 
for the return of the child:
De verzoekende ouder kan hier aangegeven op welke wijze hij/zij wenst dat de effectieve te-
ruggeleiding van het kind zal plaats vinden. De ouder kan aangeven dat hij/zij, indien nodig, 
bereid is het kind te komen ophalen.

IX. Lijst van bij te voegen documenten/ Listed documents:

Hier kan voor de duidelijkheid een lijst worden verstrekt van alle bijgevoegde stukken. De 
Centrale autoriteit zal de benodigde Nederlandse wetsbepalingen bijvoegen.

Authorisation:

De verzoekende ouder dient de buitenlandse Centrale autoriteit te machtingen namens hem/
haar op te treden. Op de stippellijn dient de naam van de aangezochte Staat te worden inge-
vuld. Vervolgens dient de verzoekende ouder achteervolgend zijn volledige naam in te vullen, 
zijn/haar geboortedatum, de datum en plaats van ondertekening en tot slot het ondertekenen 
van de machtiging zelf. 

Indien mogelijk verdient het voorkeur het formulier in de Engelse taal in te vullen. 
Het formulier kan alsdan gelijk worden doorgezonden en behoeft geen vertaling meer.
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Checklist

Bijlage bij verzoek tot teruggeleiding / vaststellen internationale omgangsregeling 

Verzoek tot teruggeleiding:
q  1. afschrift paspoort/legitimatiebewijs verzoeker;
q  2. (internationaal) uittreksel GBA ontvoerende ouder;
q 3. (internationaal) uittreksel GBA ontvoerde kinderen;
q  4. afschrift geboorteakte van ontvoerde kinderen;
q  5. foto’s van de ontvoerde kinderen;
q  6. getekende machtiging ten behoeve van de Centrale autoriteit;
  
Indien van toepassing eveneens:
q 7. afschrift huwelijksakte; of
q  7. bewijs geregistreerd partnerschap;
q 8. afschrift echtscheidingsbeschikking; of
q  8. afschrift beëindiging geregistreerd partnerschap;
q 9. afschrift gezagsregister*;
q       10. beschikkingen terzake gezag over en/of verblijfplaats van het kind;
q       11. correspondentie tussen ouders ter zake de verblijfplaats van de kinderen;
q       12. proces-verbaal van aangifte van kinderontvoering.

Verzoek tot vaststellen internationale omgangsregeling:
q  1. afschrift paspoort/legitimatiebewijs verzoeker;
q  2. (internationaal) uittreksel GBA van verzoeker;
q  3. (internationaal) uittreksel GBA van verzorgende ouder;
q 4. uittreksel (internationaal) GBA van kinderen;
q  5. afschrift geboorteakte van kinderen;
q 6. getekende machtiging ten behoeve van de Centrale autoriteit;
 
Indien van toepassing eveneens:
q 7. afschrift huwelijksakte; of
q  7. bewijs geregistreerd partnerschap;
q 8. afschrift echtscheidingsbeschikking; of
q  8. afschrift beëindiging geregistreerd partnerschap;
q 9. afschrift gezagsregister;
q       10. beschikkingen terzake gezag over het kind en/of  (vastgestelde) 
 omgangsregeling;
q       11. correspondentie tussen ouders ter zake (het vaststellen van) een 
 omgangsregeling.

Gelieve voornoemde stukken bij het aanvraagformulier voegen inclusief een afschrift van dit formu-
lier, waarbij wordt aangekruist welke stukken zijn bijgevoegd.

*Indien ouders niet zijn gehuwd en evenmin een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
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Colofon

Colofon

Praktische gids Hoe te handelen bij een internationale kinderontvoering
is een uitgave van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO).

Andere delen zijn:
Praktische gids internationale kinderontvoering: preventie
Praktische gids internationale kinderontvoering, uitgave voor jongeren

De praktische gids is mogelijk gemaakt met steun van Stichting Kinderpostzegels Neder-
land.

Tekst: 
Centrum Internationale Kinderontvoering, Marjolijn Vries

Ontwerp: 
Ben Gross
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Postbus 2006
1200 CA Hilversum
Telefoon: +31 (0)88 - 800 90 00
E-mail: info@kinderontvoering.org
Website: www.kinderontvoering.org 
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