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SAMENVATTING 

 

Doel van het onderzoek 

 

Dit onderzoek evalueert de huidige uitvoeringspraktijk van inkomende zaken internationale 

kinderontvoering in Nederland en plaatst deze in een rechtsvergelijkend perspectief. Van internationale 

kinderontvoering is sprake indien een kind in strijd met het gezagsrecht van het land van de gewone 

verblijfplaats wordt overgebracht naar of wordt achtergehouden in een ander land. Het onderzoek ziet op 

inkomende zaken (een ontvoering vanuit het buitenland naar Nederland) en niet op uitgaande zaken (een 

ontvoering vanuit Nederland naar het buitenland).  

 

Op jaarbasis zijn er in Nederland ongeveer 50 inkomende verzoeken om teruggeleiding en 100 uitgaande 

verzoeken om teruggeleiding.
1
 Op grond van (inter)nationale wetgeving is Nederland verplicht om 

inkomende zaken met spoed te behandelen. Sinds 2009 heeft een aantal belangrijke wets- en 

beleidswijzigingen plaatsgevonden in het kader van de procedure bij inkomende zaken internationale 

kinderontvoering.  

 

Wetswijzigingen: 

- Opheffing van de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de Ca (januari 2012). 

- Het bespoedigen van de teruggeleidingsprocedure (januari 2012). 

o Concentratie van de rechtspraak in eerste aanleg en hoger beroep in Den Haag. 

o Beperking van het beroep tot cassatie in het belang der wet. 

- Schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de rechtbank tot teruggeleiding door het 

instellen van hoger beroep, tenzij de rechter in het belang van het kind anders bepaalt. 

 

Beleidswijzigingen: 

- Oprichting van het Mediation Bureau als onderdeel van het Centrum IKO en invoering van extra 

gesubsidieerde rechtsbijstand voor mediation in inkomende zaken internationale kinderontvoering 

(november 2009). 

- Invoering van de zogenaamde verkorte procedure in drie fasen die ieder niet meer dan zes weken 

mogen bestrijken (januari 2011). 

 

Het doel van dit onderzoek is om de huidige uitvoeringspraktijk van inkomende kinderontvoeringszaken te 

evalueren. De vraag die daarbij centraal staat luidt: Worden de recente wijzigingen uitgevoerd zoals beoogd 

en hoe verhoudt zich de Nederlandse uitvoeringspraktijk ten opzichte van de uitvoering in andere landen 

met een vergelijkbaar stelsel? Het onderzoek richt zich niet alleen op de vraag hoe de procedures feitelijk 

verlopen, maar ook hoe de huidige uitvoeringspraktijk wordt ervaren door alle betrokken partijen. Daarbij 

wordt onderzocht in hoeverre er knelpunten zijn. Naast een nationale evaluatie, vindt een rechtsvergelijking 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld de jaarrapportage 2013 Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie, publicatienr. j-24104, Den Haag, juni 2014. De inkomende verzoeken om omgangsregeling en 

uitgaande verzoeken om omgangsregeling zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
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plaats met Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland om te bezien hoe de Nederlandse uitvoeringspraktijk 

zich verhoudt tot de uitvoeringspraktijk in deze landen. 

 

Methode 

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een nationale procesanalyse en een rechtsvergelijkende studie. De 

uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, dossieronderzoek (registraties van de 

Ca, Centrum IKO en Mediation Bureau, Raad voor Rechtsbijstand, rechtbank, gerechtshof), interviews in 

binnen- en buitenland met betrokken partijen en een enquête onder ouders. In Nederland zijn de interviews 

afgenomen bij de volgende partijen (tussen haakjes staat het aantal personen): Ca (5), advocatuur (6), 

rechtbank Den Haag (3), gerechtshof Den Haag (1), Openbaar Ministerie (2), Centrum IKO (3), Mediation 

Bureau (2), politie (2), Raad voor Rechtsbijstand (1) en Raad voor de Kinderbescherming (2). In Engeland 

& Wales is gesproken met: Ca (3), advocatuur (3), gerecht in eerste aanleg (High Court) (1), Reunite (1) en 

een mediator (1). In Zweden zijn interviews afgenomen bij de Ca (2), advocatuur (2), gerecht in eerste 

aanleg (Stockholms tingsrätt) (2), en het gerecht in tweede aanleg (Svea hovrätt) (2). In Zwitserland is 

gesproken met de Ca (2), advocatuur (1), gerecht in eerste aanleg (Obergericht) (1) en een mediator 

(International Social Services) (1). De enquête is beantwoord door 19 ouders. 

 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag of de recente wijzigingen worden uitgevoerd zoals beoogd 

ligt de nadruk op een onderzoeksperiode van 1 jaar (juli 2013 tot juli 2014). Voor de achterliggende 

redenen van de eventuele knelpunten in de huidige periode is niet alleen naar deze periode gekeken, maar 

ook naar de periode hieraan voorafgaand. 

 

De rechtsvergelijking vormt een belangrijk deel van het onderzoek. Het onderzoek beschrijft de 

uitvoeringspraktijken van Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland. Deze keuze is gemaakt op basis van 

een overzicht van de Haagse Conferentie, waarin de organisatiestructuren staan van alle landen die het 

HKOV hebben geratificeerd. Het voornaamste selectiecriterium is dat de Ca’s evenals de huidige 

Nederlandse Ca optreden als stelselvertegenwoordiger en niet als procesvertegenwoordiger. Het tweede 

criterium dat de landenkeuze voor dit onderzoek heeft bepaald, is de centralisatie van de rechtsmacht. 

 

Het HKOV vormt het toetsingskader voor dit onderzoek. Uit dit Verdrag vloeien drie belangrijke 

uitgangspunten voort: het faciliteren van de onmiddellijke terugkeer, het toepassen van een zorgvuldige 

procedure en het zoeken van een oplossing in der minne. In dit onderzoek ligt de nadruk op vier thema’s: 

de verkorte procedure, mediation, de rol van de Ca en de procedure in het algemeen. 

 

Uitkomsten 

 

Verkorte procedure 

Hoewel in het HKOV een termijn van zes weken is opgenomen voor de duur van de procedure, is hieruit 

niet eenduidig af te leiden welke fasen van het proces deze termijn bestrijkt. Algemeen wordt aangenomen 

dat deze fase ziet op de procedure in eerste aanleg. Dit blijkt ook uit de Brussel IIbis Verordening. De 

Handreiking Stelsel Internationale Kinderontvoering geeft het Nederlandse beleid weer, waarin de verkorte 

procedure wordt beschreven, bestaande uit 3 fasen: een fase voor de intake bij de Ca, overdracht naar de 

advocatuur en indiening van het verzoekschrift, een fase in eerste aanleg en een fase in tweede aanleg. 

Iedere fase van de procedure dient niet meer dan zes weken te bedragen. Uit het onderzoek blijkt dat deze 

termijnen niet altijd worden gehaald. Terwijl de procedure in eerste aanleg bij de rechtbank Den Haag en in 

hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag niet veel afwijken, en dus voldoen aan de verplichtingen op 

grond van het HKOV, worden knelpunten waargenomen in de eerste fase van de procedure (intake Ca, 

overdracht naar de advocatuur en indiening verzoekschrift). 
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De intake zelf en de lokalisering van de meenemende ouder blijken niet tot grote problemen te leiden. 

Indien in deze fase vertraging wordt opgelopen heeft dit vaak te maken met het ontbreken van documenten 

bij het aanvraagformulier. Slechts een enkele keer wordt een ouder niet gelokaliseerd. De vertragingen in 

de eerste fase blijken voornamelijk gelegen in het wachten op een reactie van de meenemende ouder na het 

versturen van een notification letter en de overdracht naar de advocatuur. 

 

Nadat het aanvraagformulier en alle benodigde documenten binnen zijn en de meenemende ouder 

gelokaliseerd is, verstuurt de Ca een notification letter aan de meenemende ouder, waarin melding wordt 

gemaakt van het verzoek en waarin aan de meenemende ouder wordt gevraagd om formele documenten te 

overleggen die mogelijk bewijzen dat van ontvoering geen sprake is. De meenemende ouder krijgt 2 weken 

de tijd om te reageren. Een dergelijke brief wordt niet verzonden indien naar de inschatting van de Ca 

sprake kan zijn van vluchtgevaar, waarbij de Ca hiernaar informeert bij de achtergebleven ouder. Uit het 

onderzoek blijkt dat de Nederlandse Ca hier een bijzondere positie in neemt ten aanzien van de andere 

onderzochte landen. In de eerste plaats omdat in de overige landen een dergelijke brief niet wordt 

verstuurd, of alleen met toestemming van de achtergebleven ouder. In de tweede plaats, omdat alleen in 

Nederland een reactie van de meenemende ouder wordt afgewacht (met een maximum reactietijd van twee 

weken, daarna wordt uitgegaan van kinderontvoering). Terwijl het antwoord van de meenemende ouder in 

Nederland onderdeel uitmaakt van de marginale toets door de Ca of sprake is van kinderontvoering, is dit 

in de andere landen niet het geval. Dit kan leiden tot een vertraging van de procedure. 

 

Doordat de rol van de Ca is veranderd, procedeert zij niet meer zelf maar dient zij het dossier over te 

dragen aan de advocatuur. In de praktijk verwijst de Ca ouders door naar het Centrum IKO, de Vereniging 

van kinderontvoeringsadvocaten en de vFAS, die ouders vervolgens verder kunnen doorverwijzen naar een 

advocaat. Uit het rechtsvergelijkende onderzoek blijkt dat de Centrale autoriteiten in de onderzochte landen 

allemaal een eigen lijst van deskundige advocaten bijhouden. In aansluiting hierop zou de Nederlandse Ca 

ook een lijst met advocaten aan de ouder ter beschikking kunnen stellen. In beginsel zou iedere advocaat 

een verzoek kunnen indienen om op een dergelijke lijst te komen, maar zou, net als het geval is voor het 

aanvragen van rechtsbijstand in deze zaken, eisen gesteld kunnen worden aan de advocaat. Ouders kunnen 

vervolgens zelf een advocaat van de lijst kiezen. 

 

Mediation 

Op grond van het HKOV dient een minnelijke schikking bevorderd te worden. Nederland geeft hier 

uitvoering aan door een speciale crossborder mediation procedure in internationale kinderontvoeringszaken 

te faciliteren en gedeeltelijk te subsidiëren. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote merendeel van de 

mediations plaatsvindt na de regiezitting van de rechter en niet in de voorfase. Om te voorkomen dat 

mediation de procedure vertraagt, wordt gestreefd om regiezittingen op donderdag te plannen, waarna 

ouders in het weekend een mediationtraject van drie keer drie uur kunnen volgen. In de praktijk blijkt dat 

mediation in enkele gevallen de aanleiding is om de meervoudige kamerzitting een week uit te stellen, maar 

dit leidt dus niet tot grote vertragingen. In de onderzoeksperiode van een jaar werd in de helft van het aantal 

regiezittingen een zaak doorverwezen naar mediation tijdens de regiezitting. In bijna de helft van deze 

zaken werd een overeenkomst bereikt. Uit cijfers van het Mediation Bureau over de periode eind 2009-

2013 blijkt dat in 60% van de mediations een vorm van overeenkomst werd bereikt. 

 

Hoewel de ervaringen van de betrokkenen met mediation positief zijn en dit door verschillende partijen 

(o.a. Ca, IKO, advocaten en rechtbank) aan ouders wordt aangeraden, blijkt zich op dit moment een 

belangrijk knelpunt voor te doen. Onduidelijkheid bestaat over de financiering van mediation en het 

kindgesprek (voorafgaande aan de mediation met de ouders). Sinds de invoering van het IKO-nummer (een 

zaaksregistratienummer) zouden niet meer alle zaken in aanmerking komen voor gesubsidieerde 

crossborder mediation, maar alleen die zaken, die bij de Ca zijn aangemeld en dit nummer hebben 

verkregen. Het is echter mogelijk dat inkomende kinderontvoeringszaken niet de beoogde procedure 
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volgen, maar als zogenaamde ‘zij-instromen’ zijn te beschouwen. Dit betekent dat een zaak niet wordt 

aangemeld bij de Ca, maar direct bij een advocaat terechtkomt. De advocaat heeft op grond van het HKOV 

de keuze om de zaak aan te melden bij de Ca, maar het is uitdrukkelijk bepaald dat een zaak ook direct bij 

het gerecht aanhangig gemaakt kan worden. Sommige advocaten kiezen hiervoor, gezien de 

spoedeisendheid van de zaak. Zoals hiervoor opgemerkt, vinden de meeste mediations plaats na de 

regiezitting. Zaken waarbij direct een verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank Den Haag komen 

vervolgens niet voor een extra financiering van de mediation in aanmerking komen. 

 

Rol van de Ca 

Een belangrijke wetswijziging had betrekking op de rol van de Ca. Terwijl deze voorheen optrad als 

procesvertegenwoordiger van de achtergebleven ouder, heeft de Ca nu een verantwoordelijkheid als 

stelselvertegenwoordiger. De achterliggende reden hiervoor was dat op deze wijze de equality of arms beter 

gewaarborgd zou worden, omdat meenemende ouders niet langer tegen de staat hoeven te procederen en 

beide partijen worden vertegenwoordigd door een advocaat. 

 

Hoewel de betrokkenen deze wijzigingen over het algemeen als positief ervaren, wordt eveneens benadrukt 

dat de equality of arms in de praktijk niet altijd wordt bereikt. Als voornaamste knelpunten wordt door de 

respondenten opgemerkt dat de drempel voor achtergebleven ouders om te procederen groter lijkt te zijn 

geworden, omdat zij nu meer kosten moeten dragen en zelfstandig hun weg moeten vinden in een voor hen 

vreemd land. Daarnaast kan ongelijkheid optreden indien ouders niet beiden door een specialiseerde 

advocaat vertegenwoordigd worden. 

 

De wetswijziging heeft ertoe geleid dat het takenpakket van de Ca veranderd is. Uit het onderzoek blijkt dat 

dit grote gevolgen heeft gehad en tot verschillende knelpunten heeft geleid. Het voornaamste knelpunt 

bestaat eruit dat onduidelijkheid bestaat over de (invulling van de) taken en verantwoordelijkheden van de 

Ca. Het gaat om de volgende vragen: 

 

- Welke taken en bevoegdheden hangen samen met de rol als regievoerder over het stelsel? 

o Op welke wijze wordt de doorloop van zaken in de keten bijgehouden/geregistreerd? 

Welk doel dient het IKO-nummer daarbij? 

o Welke sturende mogelijkheden heeft de Ca? 

- Welke verplichtingen en bevoegdheden heeft de Ca? 

o Ten aanzien van het versturen van een notification letter, het beoordelen van vluchtgevaar 

en het afwachten van een reactie? 

o Wie is verantwoordelijk voor de kosten van vertalingen? 

o Hoe verloopt het doorverwijzen van ouders naar advocaten? 

o In welke gevallen wordt een IKO-nummer toegekend? 

 

Een ander knelpunt dat naar voren komt is de onduidelijkheid over de verhouding tussen de Ca en het 

Centrum IKO. Bepaalde verantwoordelijkheden van de Ca worden (ook) door het Centrum IKO 

uitgevoerd. Terwijl de Ca een overheidsinstantie is, vormt het Centrum IKO een onafhankelijke stichting 

die mede gesubsidieerd wordt door overheidsgelden. Het is belangrijk de verschillende bevoegdheden en 

taken in beeld te brengen, zodat eveneens duidelijkheid ontstaat over de eindverantwoordelijkheden. 

Voorgesteld wordt de financiering die aan de Ca en het Centrum IKO wordt verleend te indexeren. 

Hiermee wordt het behoud van de kwaliteit en het functioneren van de Ca en het Centrum IKO beoogd. 

Daarbij is noodzakelijk dat een goede afstemming bestaat tussen de taken van de Ca en het Centrum IKO. 

  

Procedure in het algemeen 

Alle betrokkenen waarderen de verkorte procedure als positief en beschouwen het als een verbetering ten 

opzichte van de voorheen geldende procedure. Het is een voordeel dat de nu geldende procedure duidelijk 
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is onderverdeeld in drie fasen. Daarnaast is het positief dat er termijnen zijn gesteld waarbinnen er 

duidelijkheid moet komen over de verblijfplaats van het kind. Ook de advocaten zijn over het algemeen 

positief over de verkorte procedure. Hoewel het vanuit het perspectief van de achtergebleven ouder goed is 

dat de termijnen kort zijn, kan een (vertegenwoordiger van de) meenemende partij geconfronteerd worden 

met een zitting die op zeer korte termijn plaatsvindt. Keerzijdes van de verkorte procedure zijn dat het 

lastig kan zijn voor beide partijen om op tijd (vertalingen van) benodigde stukken aan te leveren, dat het 

soms in het belang van het kind is om langer vooronderzoek te doen en dat weinig tijd en ruimte bestaat 

voor overleg en afstemming tussen de betrokken organisaties.  

 

Voorts blijkt er geen enkele partij die zicht heeft op het gehele proces en de momenten van uitval. Iedere 

partij is alleen verantwoordelijk voor de fase(n) waarin zij betrokken is. Een standaard terugkoppeling op 

zaaksniveau ontbreekt. De Ca zou hierin als regievoerder en stelselverantwoordelijke een rol kunnen 

spelen. 

 

Een knelpunt in het verlengde hiervan betreft het gebruik van het IKO-nummer. Het IKO-nummer is 

aangewezen om zicht te kunnen houden op het zaaksverloop gedurende de hele procedure. Bij ontvangst 

door de Ca van een verzoek tot teruggeleiding, wordt door de Ca aan een dossier een uniek oplopend IKO-

nummer gegeven. Aan de betrokken organisaties is gevraagd om het betreffende IKO-nummer te hanteren 

bij hun eigen registratie. In de praktijk blijkt dat het nummer niet voor het zicht op het zaaksverloop wordt 

gebruikt. Bovendien blijkt het ook lastig om aan de hand van het IKO-nummer dossiers te volgen. Niet in 

alle gevallen is dit nummer bekend bij de rechtbank en het hof. Daarnaast is er sprake van zij-instroom: 

advocaten kunnen zonder tussenkomt van de Ca –en daarmee zonder IKO-nummer - een verzoekschrift 

indienen bij de rechtbank. Ook komt het voor dat dossiers van status wisselen. Het IKO-nummer wordt wel 

voor een ander doel gebruikt te weten als voorwaarde voor de (mede)financiering van vertalingen ten 

behoeve van de intake, en de subsidiering van mediation en de kindgesprekken bij mediation. Alleen zaken 

met een IKO-nummer komen in aanmerking voor dergelijke vergoedingen. Het is de vraag in hoeverre 

deze situatie wenselijk is dan wel mogelijke (rechts)ongelijkheid in de hand werkt. 

 

Partijen zijn positief over de concentratie van rechtsmacht. Hierdoor wordt expertise opgebouwd, is de 

procedure efficiënt en de rechtspraak eenduidig. Dit leidt tot een grote rechtszekerheid, maar is niet altijd 

bevorderlijk voor de rechtsvorming. Dit wordt versterkt door het feit dat de rechters in Den Haag een 

volgens advocaten strikte interpretatie van het HKOV hanteren en cassatie in het belang der wet nauwelijks 

voorkomt.  

 

Een van de knelpunten betreft de tenuitvoerlegging van internationale kinderontvoeringszaken. Indien een 

rechter een teruggeleidingsbeschikking afgeeft dient het kind terug te keren naar het land van zijn gewone 

verblijfplaats. In de meeste gevallen gebeurt dit vrijwillig, waarbij het aan de ouders zelf is om af te 

spreken op welke wijze de teruggeleiding plaatsvindt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er in 

dergelijke gevallen geen enkele instantie verantwoordelijk is voor de begeleiding van het kind, terwijl dit 

wel wenselijk zou zijn. 

 

Indien de meenemende ouder niet mee wil werken aan de teruggeleiding, is sprake van een gedwongen 

teruggeleiding. Dit betekent dat de beschikking van de rechter met behulp van de politie en justitie ten 

uitvoer wordt gelegd. In dergelijke gevallen is het Samenwerkingsprotocol gedwongen tenuitvoerlegging 

teruggeleidingsbeschikkingen in internationale kinderontvoeringszaken van toepassing, waarin de 

procedure in hoofdlijnen is vastgelegd. Uit het onderzoek blijkt dat de gedwongen teruggeleiding zelden 

voorkomt, waardoor de betrokken organisaties er weinig ervaring mee hebben. Daar komt bij dat de 

partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taken lokaal en/of regionaal zijn georganiseerd. 

Dit heeft tot gevolg dat er geen concentratie ontstaat van de kennis over gedwongen teruggeleiding. Een 

betere afstemming bij gedwongen teruggeleidingen is derhalve aanbevelenswaardig.  
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De helft van de ouders heeft een positieve waardering ten aanzien van de verkorte procedure. Het is echter 

een relatief oordeel. Voor ouders is het vooral een procedure die zich afspeelt rondom een beslissing die 

een enorme impact heeft in hun leven. Als verbeterpunt wordt benoemd een duidelijker onderscheid en 

beschrijving te geven van de taken en bevoegdheden van de Ca en Centrum IKO. Sowieso is ouders nog 

veel onduidelijk over de reikwijdte van de procedure (de eigenlijke beslissing volgt in land van herkomst 

bij teruggeleiding) en de reikwijdte van mediation (mediation op hoofdlijnen, niet over alimentatie o.i.d.). 

Ook de rol van de advocaat is voor verbetering vatbaar. Enkele advocaten zijn minder/niet deskundig 

geacht en lichten mogelijk daarom ouders niet voldoende in over bovengenoemde zaken. De kosten voor de 

procedure worden door ouders ervaren als hoog en spelen naar zeggen in een aantal gevallen mee in de 

overweging al dan niet een procedure te voeren. In hoeverre ouders zich daadwerkelijk door de kosten laten 

weerhouden om een procedure te voeren is op basis van het onderzoek niet te zeggen– bekend is wel dat 

enkelen door de procedure in de schulden belanden.  

 

Ter afsluiting 

 

Uit het onderzoek blijkt dat alle betrokkenen zich inspannen voor een snelle afhandeling van inkomende 

kinderontvoeringszaken. Er bestaat een sterke wil om partijen (beide ouders en het kind) zo goed mogelijk 

tot dienst te zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een goede afstemming tussen de partijen komt en dat 

zij gefaciliteerd worden bij hun dienstverlening. 

 

De voornaamste aandachtpunten daarbij zijn: 

- Duidelijkheid verschaffen over de verplichtingen en bevoegdheden van de Ca, waaronder de 

verantwoordelijkheden van de Ca als regievoerder, de verantwoordelijkheden bij versturen van een 

notification letter, de verantwoordelijkheid voor vertalingen, de verantwoordelijkheid voor 

doorverwijzen van ouders naar advocaten en de verantwoordelijkheid voor het toekennen van een 

IKO-nummer. 

- Inzichtelijker maken hoe de processen op zaakniveau, zowel intern (m.n. Ca) als door de keten 

heen, verlopen en wat momenten en redenen van uitval zijn.  

- Duidelijkheid verschaffen over de (financiële) consequenties voor ouders en professionals indien 

het IKO-nummer ontbreekt. Hoe verhouden eventuele financiële gevolgen zich ten aanzien van 

artikel 29 van het HKOV en de uitvoeringswet internationale kinderontvoering (artikel 4 lid 2) 

waarin dit HKOV uitgangspunt is bevestigd. 

- Duidelijkheid verschaffen over de verhouding tussen de Ca en het Centrum IKO. 

- Meer toezicht en begeleiding bij (gedwongen) teruggeleidingen. 

 


