U neemt mee:
1. Uw identiteitsbewijs.
2. De uitspraak van de rechtbank omtrent uw omgangsregeling.
3. De uitspraak van de Hoge Raad van 15 februari 2005. Zorg dat de print goed leesbaar is.
4. Onderstaand onttrekkingsartikel 279 Sr. (selecteren/knippen/plakken)
Artikel 279 Sr.
1. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan
het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt
opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige
beneden de twaalf jaren oud is.
Bron: Zakboek Strafrecht voor de politie (par. 11.3 zakboek 2009).
U zegt op het politiebureau dat u aangifte wil doen van onttrekking aan de ouderlijke macht.
Als de politie niet begrijpt wat u bedoeld laat u hen de uitspraak van de Hoge Raad zien en het
printje van Art 279, de paragraaf 11.3 van het Politiezakboek 2009.
Ongeldige redenen om de aangifte niet op te nemen kunnen zijn:
1. “Het betreft een CIVIELE zaak.”
Antwoord: “Voor de civiele zaak zal ik een kortgeding aanspannen en een dwangsom eisen.
De strafrechterlijke kant van de zaak handelt u af.”
2. “Wij gaan niet aan kinderen trekken.”
Antwoord: “Dat doet u wel als u de aangifte niet opneemt. U trekt dan mee aan de kant waar
het misdrijf begaan word.”
3. Vul zelf maar in, alles is mogelijk: “Wij houden niet van wijsneuzen.” Zelfs: “Uw ex wil
het gewoon niet.”
Uw antwoord is bij weigering van de politie om de aangifte op te nemen altijd:
“Ik zal direct bij de officier van Justitie aangifte laten doen door mijn advocaat.”
U belt uw advocaat en laat die direct bij de officier van Justitie bij de rechtbank horende bij de
woonplaats waar u aangifte wil doen de aangifte doen. Die zal de politie dan opdracht geven
de aangifte op te nemen. Informeer zelf bij de politie wanneer u welkom bent, nadat uw
advocaat van de officier van Justitie bericht heeft ontvangen dat u aangifte kunt gaan doen.

