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WIGMAN GIJSBERTS & VAN WEEGBERG 

advocaten 
Specialisten in personen- en familierecht  

 
Ruime ervaring en kennis         Adresgegevens: 
 
op het gebied van:          Adelheidstraat 74 

        2595 EE Den Haag 
        Telefoon: 070 – 3818915 

-  echtscheidingen          Fax: 070 – 3855451 
 
-  omgangsrecht          www.wgw-advocaten.nl 

        info@wgw-advocaten.nl 
-  recht op informatie 

        E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag          wigman@wgw-advocaten.nl 
 
-  kinderalimentatie          E-mail Mr. Sardjoe: 

        sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

        E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen         vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 
Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of  

een second opinion. 

Recht toe Recht aan 
 

Wat te doen bij kinderontvoering? 
 

Het zijn lastige kwesties: zaken waarin een kind wordt 
meegenomen naar het buitenland zonder toestemming van de 
andere ouder. Oftewel, kinderontvoering! Wat kunt u het beste 
doen als u vermoedt dat zoiets staat te gebeuren, en wat kunt 
u het beste doen als het echt gebeurt?  
 

Indien u het vermoeden heeft dat de verzorgende ouder (in dit 
stuk ‘de moeder’, het kan natuurlijk ook de vader zijn) van plan 
is met uw kind naar het buitenland te vertrekken, kunt u via een 
kort geding procedure proberen te voorkomen dat (de moeder 
met) uw kind Nederland verlaat. U moet wel bewijzen hebben. 
Als zij zelf aangeeft te willen vertrekken met uw kind, kunt u de 
rechtbank vragen het hoofdverblijf van uw kind te wijzigen ten 
gunste van u. 
 

Indien de moeder al vertrokken is, dient u direct actie te 
ondernemen! Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan heeft u 
de volgende mogelijkheden.   
 

1. Centrale Autoriteiten inschakelen 
Het belangrijkste is dat u de Nederlandse Centrale Autoriteit 
inschakelt. Dat is een speciale instantie die bij het Ministerie 
van Justitie belast is met de aanpak van internationale 
kinderontvoering. Zij kunnen uw kind laten opsporen, uw 
belangen behartigen en de terugkeer van uw kind naar 
Nederland bevorderen en regelen. 
 

De Nederlandse Centrale Autoriteit neemt contact op met de 
Centrale Autoriteit van het land waar uw kinderen verblijven. 
Die internationale samenwerking is gegrond op twee 
verdragen. De Nederlandse Centrale Autoriteit kan alleen de 
landen die zich hierbij hebben aangesloten om hulp vragen. 
Een lijst van de verdragslanden kunt u vinden op 
www.hcch.net of www.coe.int 
 

Van de Centrale Autoriteiten krijgt u een formulier toegestuurd. 
Dat formulier, dat als hulpaanvraag dient, kunt u het beste zo 
volledig mogelijk invullen (eventueel met hulp van een 
advocaat). Hoe meer informatie de Centrale Autoriteit heeft, 
hoe groter de kans van slagen is dat ze uw kind kunnen 
vinden. 
 

Het is niet te zeggen hoe lang het duurt voordat uw kind is 
opgespoord en is teruggestuurd. Als uw kind niet vrijwillig 
wordt afgegeven, is er een beslissing van de rechter nodig, en 
dat kost natuurlijk meer tijd. 
 

De Centrale Autoriteit kunt u telefonisch bereiken op 070–
3706252 of 070-3706966. De bemoeienissen van de Centrale 
Autoriteit zijn kosteloos, tenzij er een advocaat in het 
buitenland moet worden ingeschakeld. 
2. KLPD 
Op het moment dat uw kind is ontvoerd, kunt u hem als vermist 
opgeven. Dat kan bij de KLPD (079-3459748). De vermissing 
wordt dan ook bij de douane bekend gemaakt, zodat de 
pakkans groter wordt op vliegvelden. 
3. Aangifte onttrekking aan gezag (279 SR) 
De ouder die een kind ontvoert, onttrekt daarmee het kind aan  
het gezag van de andere ouder.  
Dat is een strafbaar feit  (misdrijf) en is als zodanig strafbaar  
gesteld in artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht. U kunt 
dus aangifte doen bij de politie. 
 

4. Bodemprocedure 
Afhankelijk van de juridische situatie in uw zaak kan het van 
belang zijn aan de rechtbank een wijziging te vragen. 
Bijvoorbeeld een wijziging van het hoofdverblijf, een wijziging 
van het gezag of een wijziging van de omgangsregeling. De 
onderliggende gedachte is dat de moeder niet in het belang 
van uw kind heeft gehandeld, en dat voorkomen moet worden 
dat zoiets nog een keer gebeurt. 
5. Kort geding procedure 
Door middel van een kort geding procedure kunt u een aantal 
verzoeken doen aan de rechtbank. Bijvoorbeeld de voorlopige 
toevertrouwing van uw kind te bepalen in afwachting van de 
bodemprocedure, een gebod om uw kind zo spoedig mogelijk 
terug in Nederland te krijgen, een verbod van de moeder om 
uw kind (nogmaals) mee te nemen naar het buitenland of om 
nakoming vorderen van een vastgestelde omgangsregeling. 
Als sanctiemiddel kunt u om een dwangsom verzoeken en/of 
hulp van de sterke arm. Omdat de kans groot is dat de andere 
ouder niet zal verschijnen, zal uw verzoek in beginsel worden 
toegewezen. Met dat vonnis kunt u, mocht de moeder zich 
weer in Nederland bevinden, direct actie ondernemen. 
 

U ziet dat u een aantal mogelijkheden heeft om de diverse 
instanties in te schakelen en bekendheid te geven aan de 
ontvoering. Het belangrijkste is dat u direct actie onderneemt, 
liefst op alle onderdelen. Hoe sneller uw handelt, hoe groter de 
kans is dat u daarmee succes heeft.  
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag. 
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