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Als je ouders niet meer van elkaar houden, kunnen ze besluiten om uit elkaar te gaan. Dat is 
voor iedereen verdrietig: voor je vader, je moeder en voor jou. Het roept ook veel vragen op: Bij 
wie ga ik wonen? Kan ik mijn vader of mijn moeder blijven zien? Je ouders beslissen dat voor 
jou: ze moeten daar samen uitkomen. Dat is niet gemakkelijk. 
Het wordt helemaal ingewikkeld als je vader of je moeder met jou naar het buitenland wil 
verhuizen. Een speciale wet, het Haags Kinderontvoeringsverdrag, is hiervoor gemaakt. Deze 
wet zorgt ervoor dat kinderen die zijn meegenomen door een ouder zo snel mogelijk weer 
terug worden gebracht naar het land waar ze eerst woonden.

In deze praktische gids kun je lezen wat er gebeurt wanneer een van je ouders je meeneemt 
naar het buitenland zonder dat daarover tussen je vader en moeder een afspraak is gemaakt. 
Je kunt ook lezen wat jij voor rechten je hebt en hoe jij je ouders kunt laten weten wat jij wilt.
Achterin staan telefoonnummers en websites van instanties die je verder kunnen helpen. 
Natuurlijk kun je altijd terecht bij het Centrum Internationale Kinderontvoering: alle mede-
werkers zitten klaar om je vragen te beantwoorden en je te helpen. 

Els Prins 
Directeur Centrum Internationale Kinderontvoering

Telefoon: +31 (0)88 - 800 90 00
E-mail:  info@kinderontvoering.org

Voorwoord
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1. Wat is internationale kinderontvoering

1. Wat is internationale kinderontvoering?

In deze gids kun je lezen 
• wat internationale kinderontvoering is 
• wat jij kunt doen om het te voorkomen
• waar je hulp kunt krijgen

1.1 Als je ouders uit elkaar gaan 

Als je ouders uit elkaar gaan, heeft dat grote gevolgen voor je. Als je vader of je moeder besluit 
om naar het buitenland te vertrekken en jou mee wil nemen, zijn de gevolgen nog groter. Je 
woont bijvoorbeeld met je ouders in het buitenland en één van je ouders wil met jou naar 
Nederland. Of je woont in Nederland en je vader of je moeder wil dat jij meegaat naar het 
buitenland. 
Het heet internationale kinderontvoering als je vader of je moeder je meeneemt naar een an-
der land, zonder dat je andere ouder het goed vindt.  De regels waar je vader en moeder zich 
aan moeten houden, staan in het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Voorbeeld 
Jaap woont met zijn ouders in Nederland. Het huwelijk van zijn ouders is niet goed en zijn va-
der en moeder besluiten te scheiden. Zijn moeder wil terug naar Oostenrijk, waar zij geboren 
is en ze wil Jaap meenemen. Zijn vader vindt dat niet goed want dan kan hij Jaap niet vaak 
zien. Op een dag komt zijn vader thuis en is Jaap met zijn moeder naar Oostenrijk vertrokken. 
Er is volgens de regels sprake van internationale kinderontvoering.

Voorbeeld 
Marieke is 11 jaar. Samen met haar ouders en haar twee zusjes is ze een aantal jaren geleden 
naar Frankrijk vertrokken. Haar moeder wil graag met de kinderen terug naar Nederland 
omdat ze haar familie mist. Haar vader wil in Frankrijk blijven. Als Mariekes moeder de 
kinderen meeneemt zonder dat haar vader dat goed vindt, is er sprake van internationale 
kinderontvoering volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

1. Voorwoord
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1. Wat is internationale kinderontvoering

1.2 Haags Kinderontvoeringsverdrag

De meeste landen hebben afspraken gemaakt om kinderen tegen een ontvoering door een 
ouder te beschermen. Deze afspraken staan in het Haags Kinderontvoeringsverdrag.  Het 
heet zo, omdat het verdrag in Den Haag is gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat een kind 
na een ontvoering naar een ander land door één van zijn ouders, snel teruggebracht moet 
worden naar het land waar hij of zij eerst woonde. Alle kinderen onder de 16 jaar vallen onder 
het verdrag.

Als allebei je ouders het er samen over eens zijn dat je - met je vader of je moeder - naar een 
ander land verhuist, dan is er geen probleem. Je kunt dan in het nieuwe land blijven wonen. 

1.3 Ouderlijk gezag

Voor het Haags Kinderontvoeringsverdrag is het belangrijk wie het gezag over je heeft: je va-
der, je moeder of allebei? In Nederland is het vaak zo dat je beide ouders gezag over je hebben. 
Dat betekent dat ze samen belangrijke beslissingen over je leven moeten nemen. Bijvoorbeeld: 
waar en bij wie ga je wonen als je ouders uit elkaar gaan? 
Voor gezag maakt het niet uit of je ouders getrouwd zijn, samenwonen of gescheiden zijn.
Het kan ook zijn dat alleen je vader of alleen je moeder het gezag heeft. De ouder die het gezag 
heeft, mag beslissen over waar en bij wie je woont. 

Voorbeeld 
Pedro woont met zijn ouders in Nederland. Zijn moeder is Nederlands, zijn vader komt uit 
Spanje. Als Pedro 8 jaar is, gaan zijn ouders uit elkaar. Dat is een verdrietige tijd. Zijn vader wil 
terug naar Spanje en wil Pedro meenemen. Zijn moeder wil dat niet. Ze wil Pedro iedere dag 
blijven zien en wil dat hij naar school gaat in Nederland. Zijn ouders maken ruzie over waar 
Pedro zal gaan wonen. Samen hebben ze het gezag over Pedro. En Pedro? Hij wil helemaal 
niet kiezen tussen zijn ouders.
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2. Wat kun jij doen om internationale kinderontvoering te voorkomen? 

Ben je bang dat je vader of je moeder je mee wil nemen naar een ander land? 
Belangrijkste tip: praat erover met iemand die je vertrouwt. En laat deze persoon je helpen 
bij de stappen die je kunt zetten. Ook kun je samen met je andere ouder dingen regelen die 
voorkomen dat je wordt meegenomen naar een ander land. 

geef je mening aan de rechter

2. Wat kun jij doen

Als je bang bent dat een ouder 
je mee wil nemen naar een 

ander land, praat er dan over 
met iemand die je vertrouwt

sla belangrijke telefoonnummers 
op in je mobieltje

berg je paspoort goed op 
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2. Wat kun jij doen

2.1 Stappenplan: wat kun jij doen?

Stap 1. Praat erover met iemand die je vertrouwt
Praat er over met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld je opa of oma. Of de meester of juf 
op school. 
Vind je het moeilijk om met je ouders te praten over wat jij wilt? Vraag dan aan diegene die 
je vertrouwt om met je ouders te gaan praten. Dit kan dan met of zonder jou erbij (wat je zelf 
het prettigst vindt). 

Stap 2. Berg je paspoort  goed op
Zorg ervoor dat je paspoort of identiteitskaart op een veilige plek is opgeborgen waar je vader 
of moeder die je mee wil nemen niet bij kan. Vraag je andere ouder dat voor je te doen of vraag 
het aan iemand die je vertrouwt.
Als je paspoort goed is opgeborgen kan een ouder je niet zomaar meenemen.

Stap 3. Sla belangrijke nummers op in je mobieltje 
Als je een mobiele telefoon hebt, zet daar dan belangrijke nummers in van mensen die je altijd 
kunt bellen als je hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld het telefoonnummer van je vader of moeder, 
je opa of oma of iemand anders die je vertrouwt. Zet ook het algemene nummer van de politie 
(tel: 0900 8844) in je telefoon.

Stap 4. Geef je mening aan de rechter
Je ouders beslissen waar je woont. Als zij er bij hun scheiding niet uitkomen waar jij moet 
wonen, dan beslist de rechter. Als je ouder bent dan 12 jaar, dan moet de rechter jouw mening 
vragen en daarnaar luisteren. Dat hoeft hij niet te doen als je jonger bent dan 12 jaar, maar 
dat mag wel. 
Je kunt aan de rechter vertellen wat jij vindt en wat jij wilt. Ook kun je een brief schrijven aan 
de rechter en schrijven wat jij wilt dat er gebeurt. 
Als je ouders er samen niet uitkomen, dan kunnen ze ook hulp vragen aan een mediator of 
bemiddelaar. Als jij ook met die persoon gaat praten, kun je vertellen wat jij het liefste wilt.
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Bijzonder curator 
De rechter in Nederland beslist over de scheiding van ouders. Ook wordt gekeken wat voor 
jou het beste is. Een bijzonder curator helpt je daarbij. Want als kind kun je in Nederland niet 
zelf naar de rechter. Iemand anders, zoals een ouder of een bijzonder curator, praat voor jou in 
de rechtszaal.  Een kinder- of jongerengerechtswinkel kan je hierover meer informatie geven.  
Als je hulp wilt van een bijzonder curator, moet je dit vragen aan de rechter.

Stap 5. Meld het de politie
Ga naar de politie, samen met je vader of je moeder die niet wil dat jij naar een ander land gaat 
verhuizen. Laat een foto van jezelf en je andere ouder bij de politie achter. 
Heeft je vader of moeder al stappen gezet om je mee te nemen, dan kun je een opmerking op 
laten schrijven in het dagrapport van de politie. Dat kan bijvoorbeeld als er al vliegtickets zijn 
gekocht en je ouder heeft gezegd dat je in het andere land blijft.
Sta je op het vliegveld, vertel dan aan de mensen die bij de douane werken dat je niet naar het 
buitenland wilt. 

Voorbeeld
Marian is 9 jaar. De ouders van Marian zijn getrouwd maar gaan binnenkort scheiden. Ze 
moeten naar de rechter om dingen af te spreken voor als ze zijn gescheiden. De moeder van 
Marian komt uit Polen en wil na de scheiding daar weer gaan wonen met Marian. Marian 
wil het liefste in Nederland blijven wonen. Ze heeft hier veel vriendinnen heeft en een pony. 
Bovendien spreekt ze niet goed Pools. 
Marian doet de volgende dingen: 
• Ze gaat praten met een juf op school om te vertellen wat er thuis aan de hand is. 
• Marian heeft een mobiele telefoon waarin ze het telefoonnummer van haar vader, opa en  
 oma in heeft opgeslagen. Als haar moeder haar mee zou nemen naar Polen dan kan ze met 
 een met haar vader bellen om dit te vertellen. 
• Marian schrijft een brief naar de rechter en zegt daarin dat ze het liefste in Nederland wil  
 blijven wonen. Haar juf helpt haar bij haar brief. 

2. Wat kun jij doen
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3. Wat kun je doen als je bent meegenomen naar een ander land?

Tip: Houd contact met je achtergebleven vader of moeder
Probeer contact te houden met je achtergebleven vader of moeder. Zeg tegen je ouder die je 
heeft meegenomen dat je met je achtergebleven vader of moeder wilt bellen, mailen, skypen 
of chatten. 

Voorbeeld
Achmed gaat met zijn moeder op vakantie naar Marokko. Zijn vader blijft in Nederland. De 
moeder van Achmed besluit in Marokko te blijven. Zijn vader is het daar niet mee eens. Hij 
mist zijn zoon heel erg. Achmed vraagt aan zijn moeder of hij elke week met zijn vader mag 
bellen.

3. Wat kun je doen als je bent meegenomen
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4. Wat gebeurt er als je bent meegenomen naar een ander land?

Als je door één van je ouders bent meegenomen naar een ander land, dan kunnen er verschil-
lende dingen gebeuren. 

1. Je ouders komen er samen uit
Je ouders kunnen met elkaar gaan praten. Het kan zijn dat je vader of moeder die je heeft 
meegenomen toch weer terugbrengt naar het land waar je woonde. Bijvoorbeeld omdat je 
ouder erachter komt dat het tegen de regels van het Haags Kinderontvoeringsverdrag is. Ook 
kunnen je ouders beslissen dat je in het nieuwe land blijft.

2. Je achtergebleven ouder kan vragen om je terugkeer 
Je achtergebleven vader of moeder kan vragen om je terug te laten keren naar het land waar 
je woonde. Veel landen hebben samen afspraken gemaakt over hoe dat moet gebeuren. Die 
afspraken staan in het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Op grond van dit verdrag kan je ach-
tergebleven ouder ervoor zorgen dat de rechter uitspreekt waar je moet wonen. Dat gebeurt 
via een speciale instantie: de Centrale Autoriteit. Je vader of je moeder kan daarmee contact 
opnemen (+31 (0)70 37 06 252).

De landen die niet meedoen aan de afspraken over kinderontvoering hebben deze organisatie 
niet.  Dan kan een ambassade of consulaat helpen om jou terug te laten keren naar het land 
waar je eerst woonde. 

4. Wat gebeurt er als je bent meegenomen naar een ander land
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5. Waar kun je terecht voor hulp

5. Waar kun je terecht voor hulp?

Er zijn verschillende instanties waar je terecht kunt voor hulp. De belangrijkste vind je hier-
onder. 

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)
Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (hierna: Centrum IKO) werken mensen 
die je uitleg kunnen geven over internationale kinderontvoering. Je kunt er terecht met al je 
vragen. Je kunt ook iemand anders voor je laten bellen of mailen. 
Het telefoonnummer is 088 800 9000, mailen doe je naar  info@kinderontvoering.org. 

Kinder- en jongerenrechtswinkel
In Nederland bestaan Kinder- en jongerenrechtswinkels. Zij zijn er speciaal om een antwoord 
te geven op juridische vragen van kinderen. Dit doen zij gratis. Juridische vragen zijn vragen 
die te maken hebben met wetten en regels. Je kunt  er langs gaan, bellen of mailen. Kijk voor 
een Kinder- en jongerenrechtswinkel bij jou in de buurt op de website www.kjrw.nl. 
Een vraag die je kan stellen is wat de regels zijn als ouders uit elkaar gaan. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan regels over waar kinderen gaan wonen na de scheiding van ouders.

Kindertelefoon
Om te praten over problemen kun je bellen met de kindertelefoon. Het telefoonnummer is 
0800 0432. Dit nummer is gratis. Als je met een mobiele telefoon belt, moet je een ander gra-
tis nummer bellen: 0900 0132. Chatten via internet met iemand van de kindertelefoon kan via 
de chatbutton op de website www.kindertelefoon.nl.  
Je kunt bellen of chatten met de kindertelefoon als je niet goed met je ouders of een andere 
volwassene uit je omgeving over je problemen kunt praten. 

Politie
Als je bang bent dat je meegenomen wordt door je vader of moeder naar een ander land, ga 
dan naar de politie. De ouder die niet wil dat je andere ouder je meeneemt, kan naar de po-
litie gaan om daar te praten en informatie over jou achter te laten. Voor informatie over de 
politie kun je kijken op de website van de politie. Er is een speciaal gedeelte voor de jeugd op  
www.politie.nl/jeugd. 
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6. Alles op een rij

6. Alles op een rij

Stappenplan: 
Wat kun jij doen om internationale kinderontvoering te voorkomen? 

Stap 1. Praat erover met iemand die je vertrouwt
Stap 2. Berg je paspoort  goed op
Stap 3. Sla belangrijke nummers op in je mobieltje 
Stap 4. Geef je mening aan de rechter
Stap 5. Meld het de politie

Wat kun je doen als je bent meegenomen naar een ander land?
Tip: Houd contact met je achtergebleven vader of moeder

Waar kun je terecht voor hulp?

Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)
Telefoon: 088 800 9000
 info@kinderontvoering.org. / www.kinderontvoering.org 

Kinder- en jongerenrechtswinkel
Telefoon: 020 626 0067 / www.kjrw.nl

Kindertelefoon
Telefoon: 0800 0432
Telefoon: 0900 0132 (mobiel)  / www.kindertelefoon.nl

Politie
Telefoon: 0900 8844 / www.politie.nl/jeugd
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Colofon

Colofon

Praktische gids internationale kinderontvoering, uitgave voor jongeren
is een uitgave van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO).

Andere delen zijn:
Praktische gids internationale kinderontvoering: preventie
Praktische gids internationale kinderontvoering: Hoe te handelen bij een internationale 
kinderontvoering.

De praktische gids is mogelijk gemaakt met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Tekst 
Centrum Internationale Kinderontvoering, Marjolijn Vries

Ontwerp 
Ben Gross

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

Hilversum, januari 2009 








