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De schoolvakantie begint; Voorkom problemen en vertraging bij reizen met uw kind!
De schoolvakantie beginnen: “Ga goed voorbereid op reis en voorkom problemen” is
het advies van mr. Çörüz, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering.
Internationaal zijn afspraken gemaakt om internationale kinderontvoering te
voorkomen. Kinderen die met één ouder of met familieleden naar het buitenland reizen
kunnen worden gecontroleerd bij de grens of beide gezaghebbende ouders
toestemming hebben gegeven voor de buitenlandse reis. De Koninklijke
Marechaussee controleert dagelijks tientallen alleenreizende ouders en hun kinderen.
Deze week beginnen al de eerste schoolvakanties. De vakantie komt eraan! David telt de
dagen af. Zaterdagochtend gaat hij met zijn moeder en zijn kleine zusje met het vliegtuig
naar Curaçao. Zijn vader gaat helaas niet mee, die moet werken. David vindt het spannend
dat hij met het vliegtuig op reis gaat. Hij verheugt zich erop om zijn nieuwe paspoort te laten
zien. Waar David en zijn moeder misschien niet aan denken, is dat de Marechaussee zijn
moeder kan vragen of zijn vader toestemming heeft gegeven voor de reis. Davids vader is
hard aan het werk en niet bereikbaar om te vertellen dat hij het prima vindt dat zijn gezin op
vakantie gaat. Hoe sneu zou het voor David, zijn zusje en zijn moeder zijn als ze hun vlucht
zouden missen, omdat de moeder niet kan aantonen dat ze toestemming van de vader heeft.
Dit is een voorbeeld uit de praktijk. Het kan u ook overkomen!
De ervaring van het Centrum IKO is dat zowel mannen als vrouwen die alleen reizen met
hun kind van tijd tot tijd worden ondervraagd door de Koninklijke Marechaussee. De
Koninklijke Marechaussee heeft de mogelijkheid, op grond van de Schengengrenscode,
iedere minderjarige die reist met één ouder te controleren. De achternaam van het kind kan
een aanleiding voor de controle zijn, maar andere factoren, zoals bijvoorbeeld de reden van
vakantie of een enkele reisticket spelen eveneens een rol. Het terug geleiden van een kind
na een internationale kinderontvoering duurt vaak lang en is ingewikkeld. In het jaar 2013
zijn er 271 kinderen ontvoerd. Daarom wordt getracht dit zoveel mogelijk te voorkomen.
In samenwerking met de Koninklijke Marechaussee heeft het Centrum IKO een formulier
ontwikkeld waarmee de alleenreizende ouder met het kind kan reizen en de toestemming
van de achterblijvende ouder kan aantonen. Dit formulier is niet wettelijk verplicht, maar is
een middel om die toestemming aan te tonen. Op de website www.kinderontvoering.org en
op de website van de Rijksoverheid www.defensie.nl/onderwerpen/reisdocumenten-engrenscontroles/inhoud/reizen-met-kinderen kunt u dit formulier vinden. Reist u alleen met uw
kind? Wilt u geen vertraging bij de paspoortcontrole? Het Centrum IKO adviseert om de
juiste papieren mee te nemen.
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Organisatie: Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en
begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt
met (dreigende) internationale kinderontvoering. Voor meer informatie neemt u contact op
met de directeur Coşkun Çörüz op het telefoonnummer 088.800.9014 (directiesecretariaat)

