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Samenvatting 

Inleiding 

Dit onderzoek ziet op de toepassing van het Haags Verdrag inzake de burgerrechtelijke 

aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV) bezien vanuit het perspectief 

van het belang van het kind. Met name is onderzocht hoe Nederland dit Verdrag 

toepast. Om de onderzoeksvraag of en zo ja op welke wijze c.q. in welke mate recht 

wordt gedaan aan het belang van het kind bij de toepassing van het Haags 

Kinderontvoeringsverdrag te kunnen beantwoorden, is vanuit vier verschillende 

invalshoeken onderzoek verricht.  

Het eerste deel van het onderzoek ziet op de achtergrond en 

totstandkoming(sgeschiedenis) van het HKOV. Verder is in deel I een apart hoofdstuk 

gewijd aan het begrip ‘het belang van het kind’.  

In het tweede gedeelte van het onderzoek wordt ingegaan op de wijze waarop het 

Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland werd en wordt toegepast.  

Hoewel dit onderzoek geen rechtsvergelijkend karakter heeft, is in het derde 

gedeelte – hoofdzakelijk op basis van documentatie van de Haagse Conferentie voor 

Internationaal Privaatrecht – aandacht besteed aan de vraag in hoeverre recht wordt 

gedaan aan het belang van het kind bij de toepassing van het HKOV vanuit een meer 

internationaal perspectief.  

In deel IV, dat niet juridisch van aard is, wordt beschreven hoe degenen die te 

maken hebben gehad met internationale kinderontvoering en de toepassing van het 

Verdrag – met name ouders en kinderen – dit hebben ervaren.  

Ten slotte is op basis van bovengenoemde vier delen in het afsluitende vijfde 

gedeelte van dit onderzoek een conclusie getrokken en worden aanbevelingen gedaan.  

 

Deel I: De achtergrond van het HKOV en het belang van het kind als 

uitgangspunt bij de toepassing ervan 

In het eerste deel is ingegaan op de achtergrond, context en inhoud van het Verdrag ten 

tijde van de totstandkoming ervan. Tevens is het begrip ‘het belang van het kind’, 

mede in relatie tot het in 1990 in werking getreden Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind (IVRK), nader toegelicht. 

In hoofdstuk 1 is het onderwerp van dit onderzoek kort geïntroduceerd en zijn de 

vraagstelling, onderzoeksmethode en opbouw van het onderzoek uiteengezet. 

Hoofdstuk 2 bevat informatie over de totstandkomingsgeschiedenis van het Verdrag. 

Vervolgens spitst hoofdstuk 3 zich toe op de inhoud van het HKOV en de destijds bij de 

verdragsbepalingen geschreven toelichting. Hoofdstuk 4 bevat een uiteenzetting over 

het begrip ‘het belang van het kind’. De conclusie van het eerste deel is weergegeven in 

hoofdstuk 5. 
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Uit het eerste deel volgt, dat enerzijds wel en anderzijds geen, dan wel in onvoldoende 

mate, recht is gedaan aan het belang van het kind bij de totstandkoming van het HKOV 

en in de verdragstekst. Er is weliswaar aandacht besteed aan het belang van het kind, 

maar hoewel het verre van eenvoudig is om te bepalen wat het belang van het kind 

precies inhoudt en hoe dit moet worden beoordeeld (hoofdstuk 4), kan worden 

geconstateerd dat het belang van het kind bij de totstandkoming van het Verdrag niet 

hét centrale uitgangspunt is geweest. In onvoldoende mate is recht gedaan aan het 

uitgangspunt, dat het belang van het kind, conform artikel 3 IVRK, een eerste 

overweging moet zijn.  

Zo volgt uit hoofdstuk 2 dat bij de totstandkoming van het HKOV het belang van 

het kind weliswaar een rol heeft gespeeld, maar niet de boventoon voerde. Ook andere 

belangen, zoals het beschermen van de gezags- en omgangsrechten van de 

achtergebleven ouder, het tegengaan van eigenrichting, het belang van de 

Staat/samenleving bij het respecteren van gezags- en omgangsrechten, speelden een 

rol. In het algemeen is het voorkomen van ontvoeringen, de bescherming van gezags- 

en omgangsrechten en een snelle terugkeer naar de vertrouwde omgeving (waarop 

enkele uitzonderingen mogelijk zijn) wel in het belang van het kind. Echter, niet is 

getracht het HKOV zodanig vorm te geven dat het Verdrag het belang van het kind zo 

optimaal mogelijk zou kunnen dienen. In het Verdragsontwerp werd zelfs überhaupt 

niet naar het belang van het kind verwezen en in de definitieve tekst gebeurt dit slechts 

eenmaal in de Preambule van het Verdrag. Een voorstel om in het HKOV op te nemen 

dat een teruggeleidingsverzoek mag worden afgewezen indien dit in strijd is met het 

belang van het kind, werd door een meerderheid van de verdragsopstellers afgewezen. 

Over hetgeen ‘het belang van het kind’ inhoudt, vond geen fundamentele discussie 

plaats. De totstandkoming van het HKOV heeft in die zin niet bijgedragen aan een 

nadere definiëring daarvan.  

Uit hoofdstuk 3 volgt dat noch uit de verdragsbepalingen noch uit de daarbij 

behorende gezaghebbende toelichting van Pérez-Vera blijkt, dat het belang van het 

kind hét uitgangspunt van het HKOV was. Zo is in de toelichting bij de bespreking van 

de doelstellingen gemotiveerd waarom daarin aandacht is besteed aan het belang van 

het kind. Dit was kennelijk niet vanzelfsprekend. Bovendien komt uit de toelichting 

naar voren dat de ware aard van het Verdrag is, dat moet worden voorkomen dat 

beslissingen worden genomen onder invloed van een wijziging van omstandigheden 

die door een eenzijdige actie van een van de partijen is veroorzaakt. Daarenboven 

blijkt uit zowel de Verdragstekst als de  toelichting, dat de focus van het HKOV ligt bij 

het algemene belang van kinderen om niet te worden ontvoerd en de bescherming van 

gezagsrechten van de ouders. Van een op het individuele kind gerichte benadering, is 

in mindere mate sprake. Weliswaar ondervangen de weigeringsgronden enkele 

situaties waarin terugkeer niet in het belang van het kind is, maar dit doen zij slechts 

in beperkte mate. Immers, de weigeringsgronden concretiseren het belang van het 

kind niet alleen, maar reduceren dit ook tot een limitatief aantal situaties. 

Daarenboven maakt de toelichting duidelijk, dat het de intentie was om de gronden 
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(zeer) restrictief, slechts in uitzonderingsgevallen, toe te passen. Dit heeft tot gevolg 

dat kinderen soms worden teruggeleid, terwijl dit in strijd is met hun belang.  

Kortom, op grond van het eerste deel van het onderzoek kan worden 

geconcludeerd dat het belang van het (individuele) kind niet hét uitgangspunt is 

geweest waarop het HKOV berust. Dientengevolge is het niet eenvoudig om bij de 

toepassing van het HKOV in voldoende mate recht te doen aan het belang van het 

(individuele) kind in die zin, dat dit belang bij de toepassing in de praktijk, in 

overeenstemming met artikel 3 IVRK, wel een eerste overweging is. 

 

Deel II: Toepassing van het Verdrag in Nederland 

Deel II van dit onderzoek ziet op de wijze waarop Nederland met internationale 

kinderontvoeringszaken omgaat en meer specifiek op de toepassing van het Haags 

Kinderontvoeringsverdrag in Nederland. 

In hoofdstuk 6 is ingegaan op de ratificatie van het HKOV door Nederland en op de 

wetsgeschiedenis van de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering (inclusief de 

wetswijziging uit 2012). Hoofdstuk 7 bespreekt de wijze waarop Nederland het Haags 

Kinderontvoeringsverdrag en andere regelingen die in internationale 

kinderontvoeringszaken van toepassing zijn, toepast. Vervolgens bevat hoofdstuk 8 een 

jurisprudentieanalyse. Uitgebreid wordt ingegaan op de jurisprudentie van nationale 

gerechten in internationale kinderontvoeringszaken en tevens wordt kort stilgestaan 

bij jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en Hof 

van Justitie (HvJEU) in dergelijke zaken. 

In hoofdstuk 9 worden knelpunten besproken en suggesties gedaan ten aanzien 

van met name de toepassing van het HKOV en de Uitvoeringswet internationale 

kinderontvoering, waarmee mogelijk in toenemende mate recht kan worden gedaan 

aan het belang van het kind. De conclusie van het tweede deel is weergegeven in 

hoofdstuk 10. 

Op grond van dit tweede deel kan worden geconcludeerd, dat bij de toepassing 

van het HKOV in Nederland slechts ten dele recht is gedaan aan het belang van het 

kind. De meeste wijzigingen die zich de afgelopen jaren ten aanzien van de toepassing 

van het HKOV hebben voorgedaan, kunnen vanuit het perspectief van het belang van 

het kind als positief worden beschouwd; de aandacht voor de belangen van (ontvoerde) 

kinderen is allengs toegenomen. Niettemin is duidelijk dat verdere verbeteringen           

–waardoor in (nog) grotere mate recht wordt gedaan aan de belangen van ontvoerde 

kinderen – mogelijk zijn.  

Uit hoofdstuk 6 volgt dat bij de ratificatie van het HKOV en de implementatie 

daarvan in de Uitvoeringswet het belang van het kind nauwelijks een rol heeft 

gespeeld. Het is zeker niet de eerste overweging geweest. Dit was anders bij de 

wijziging van de Uitvoeringswet in 2012. Toen was er meer oog voor het belang van het 

kind. Het gevolg van de wijzigingen – behoudens de beperking dat in internationale 

kinderontvoeringszaken nog slechts cassatie in het belang der wet openstaat – is, dat 

bij de toepassing van het HKOV en de Uitvoeringswet er meer ruimte is ontstaan om 

recht te doen aan het belang van het kind. 
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In hoofdstuk 7 is geconcludeerd dat de aandacht voor het onderwerp internationale 

kinderontvoering zowel in Nederland als in internationaal verband de afgelopen jaren 

is toegenomen. Het aantal internationale instrumenten dat in dergelijke zaken van 

toepassing is, is vergroot. Echter, niet alle nieuwe bepalingen doen in voldoende mate 

recht aan het belang van het kind. De meeste wijzigingen die zich in Nederland hebben 

voorgedaan, zoals de oprichting van het Centrum Internationale Kinderontvoering en 

de concentratie van rechtsmacht in kinderontvoeringszaken, vergroten wel de mate 

waarin bij de toepassing van het HKOV aan het belang van het kind recht wordt 

gedaan. 

Uit hoofdstuk 8 blijkt dat de jurisprudentie van het HvJEU tot nog toe nauwelijks 

van invloed is geweest op de toepassing van het HKOV en derhalve evenmin op de 

mate waarin bij de toepassing van dit Verdrag recht wordt gedaan aan het belang van 

het kind. De jurisprudentie van het EHRM is daarop wel van invloed, maar het 

Europese Hof blijkt in zijn jurisprudentie het belang van het kind niet steeds in 

voldoende mate voorop te stellen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de jurisprudentie 

van nationale gerechten, hoewel ook is gebleken dat rechters wel degelijk oog hebben 

voor het belang van het (individuele) ontvoerde kind. Met uitzondering van artikel 20 

HKOV is van de weigeringsgronden van het HKOV de afgelopen jaren geregeld gebruik 

gemaakt, maar ook weer niet in zodanige mate dat dit de toepassing van het HKOV, dat 

als hoofdregel hanteert dat terugkeer in het belang van het kind is, ondermijnt. Dit 

neemt niet weg, dat het mogelijk is om bij de toepassing van het HKOV meer nog dan 

nu recht te doen aan het belang van het kind. Dit volgt ook uit hoofdstuk 9; hoewel de 

afgelopen jaren enkele knelpunten bij de toepassing van het HKOV zijn opgelost, zijn 

verdere verbeteringen mogelijk.  

Kortom, hoewel in Nederland bij de toepassing van het HKOV de afgelopen jaren 

in toenemende mate recht wordt gedaan aan het belang van het kind, zal Nederland 

zich zowel op nationaal als internationaal niveau moeten inzetten om de toepassing, in 

het belang van het kind, nog verder te verbeteren. 

 

Deel III: Suggesties voor een toepassing van het HKOV die meer recht doet 

aan het belang van het kind vanuit internationaal perspectief 

Het derde deel van dit onderzoek bevat slechts één hoofdstuk waarin vanuit een meer 

internationaal perspectief is bezien of en zo ja op welke wijze c.q. in welke mate recht 

wordt gedaan aan het belang van het kind bij de toepassing van het Haags 

Kinderontvoeringsverdrag. Uit hoofdstuk 11 volgt onder andere dat bij de toepassing van 

het HKOV sprake is van een gebrek aan uniformiteit ten aanzien van (onder meer) de 

interpretatie van het Verdrag. Daardoor wordt in de ene Verdragsstaat meer gewicht 

toegekend aan het belang van het kind dan in de andere Verdragsstaat het geval is. 

Derhalve zou, in het belang van het kind, de interpretatie van verdragsbepalingen 

moeten worden verduidelijkt en zodanig vorm moeten krijgen, dat daarbij het belang 

van het kind vooropstaat. 
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Deel IV: Ervaringen van betrokkenen 

Hoofdstuk 12 is opgenomen in deel IV. In dit hoofdstuk zijn oorzaken van internationale 

kinderontvoering beschreven en wordt ingegaan op de gevolgen die een 

kinderontvoering, met name ten aanzien van de daarbij betrokken kinderen en hun 

ouders, heeft. Daaruit blijkt dat een ontvoering vrijwel altijd een negatieve invloed op 

het leven van het betrokken kind heeft. Indien een ontvoerd kind door toepassing het 

Verdrag wordt teruggeleid, zijn daarmee de problemen vaak niet opgelost. In zowel 

emotioneel als materieel opzicht kan de situatie zoals deze voorafgaand aan de 

ontvoering bestond, vaak niet volledig worden hersteld. Daarom dient te worden 

ingezet op preventie. Tijdens en na de teruggeleiding zijn factoren aanwijsbaar die van 

invloed kunnen zijn op de mate waarin het kind schadelijke gevolgen van de 

gebeurtenis ondervindt. Om in grotere mate recht te doen aan de belangen van 

ontvoerde kinderen, dient daarmee rekening te worden gehouden. 

 

Deel V: Conclusie en aanbevelingen 

Deel V bestaat uit hoofdstuk 13 dat de conclusie van dit onderzoek en enkele 

aanbevelingen bevat. Op de (deel)vraag óf bij de toepassing van het HKOV zowel in 

Nederland als daarbuiten recht wordt gedaan aan het belang van het kind is in het 

algemeen het antwoord ja. Het Verdrag bevordert de terugkeer van ontvoerde 

kinderen naar hun vertrouwde omgeving, beschermt zodoende diverse rechten van 

het kind en is daarin succesvol. Het heeft inmiddels een grote reikwijdte doordat vele 

Staten partij zijn. Als echter wordt bezien in welke mate recht wordt gedaan aan het 

belang van het kind bij de toepassing van het Verdrag, meer in het bijzonder in 

Nederland, is de conclusie, dat daaraan in sommige opzichten in onvoldoende mate 

recht is c.q. wordt gedaan. Als ervan uit wordt gegaan dat het belang van het kind 

conform artikel 3 IVRK een eerste overweging moet zijn, blijkt dat dit belang bij de 

totstandkoming van het HKOV en in de Verdragstekst in onvoldoende mate 

vooropgesteld is. Mede ten gevolge daarvan is gebleken dat de toepassing van het 

HKOV in individuele zaken soms geen dan wel in onvoldoende mate recht doet aan de 

belangen van (individuele) ontvoerde kinderen. De in het HKOV gekozen objectivering 

van het belang van het kind als zou dit het best gediend zijn bij teruggeleiding, blijkt 

niet altijd in het belang van het individuele kind uit te pakken. Daarbij komt, dat zich 

de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen hebben voorgedaan waardoor het 

aanbeveling verdient om de toepassing van het HKOV op een aantal punten te 

herijken. Dit geldt voor de toepassing van het Verdrag in Nederland, maar ook voor de 

toepassing in internationaal verband.  

 

Om te komen tot een toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag waarmee in 

grotere mate recht kan worden gedaan aan het belang van het kind, worden in het 

onderzoek enkele aanbevelingen gedaan.  
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De eerste negen aanbevelingen hebben betrekking op de (internationale) interpretatie 

en inhoud van het HKOV. 

1. Ten aanzien van de interpretatie van artikel 12 lid 2 HKOV met betrekking tot 

worteling wordt de aanbeveling gedaan om de daarin genoemde termijn van één jaar 

los te laten. Rechters zouden in teruggeleidingszaken te allen tijde moeten kunnen 

toetsen of van worteling sprake is.  

 

2. De weigeringsgrond van artikel 13 lid 1 sub b HKOV (ernstig risico/ondragelijke 

toestand) zou minder restrictief moeten worden geïnterpreteerd om daarmee situaties 

waarin de terugkeer van een kind niet in diens belang is, beter te kunnen ondervangen. 

 

3. Om te voorkomen dat de interpretatie van artikel 13 lid 1 sub b HKOV te veel wordt 

opgerekt en de bepaling daardoor wordt uitgehold (aanbeveling 2), hetgeen een 

succesvolle toepassing van het Verdrag zou kunnen ondermijnen, dient in 

uitzonderingssituaties een teruggeleidingsverzoek in het belang van het kind op grond 

van artikel 3 IVRK te kunnen worden afgewezen. 

 

4. Verdragsstaten moeten accepteren dat de Staat waarnaar een kind ontvoerd is na 

verloop van tijd de Staat van diens gewone verblijfplaats is geworden. Immers, 

naarmate de tijd verstrijkt is van een snelle terugkeer en herstel van de status quo geen 

sprake meer en verkeert niet het gerecht van de Staat waaruit maar van de Staat 

waarnaar het kind ontvoerd is, in de beste positie om diens belangen te kunnen 

beoordelen. 

 

5. Verdragsstaten moeten ervoor zorgen dat na de terugkeer van een ontvoerd kind, op 

korte termijn een procedure volgt waarin verdere beslissingen ten aanzien van het 

kind worden genomen. Dit om te waarborgen dat na terugkeer van een kind 

daadwerkelijk een procedure plaatsvindt waarin wordt nagegaan met welke beslissing 

het belang van het kind op de langere termijn het best gediend is.  

 

6. Het gerecht dat de teruggeleiding van een kind beveelt moet de mogelijkheid hebben 

om voorwaarden c.q. beschermende maatregelen te treffen ter bescherming van het 

kind (en zo nodig ook van de ouder die het vergezelt) die geldend zijn totdat na 

terugkeer van het kind een (gerechtelijke) beslissing is genomen in de Staat van 

gewoon verblijf. Dit ter bevordering van een voorspoedige en veilige terugkeer van 

ontvoerde kinderen.  

 

7. Het verdient aanbeveling om een grootschalig internationaal 

jurisprudentieonderzoek te verrichten om na te gaan wat, vanuit de visie dat het 

belang van het kind een eerste overweging moet zijn, de meest wenselijke 

interpretaties van bepalingen uit het HKOV zijn. Vervolgens dient een nieuw 

(geactualiseerd) toelichtend rapport bij het HKOV te worden geschreven. Een dergelijk 

rapport kan ertoe bijdragen dat Staten bij de toepassing van het HKOV in voldoende 
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c.q. grotere mate recht doen aan het belang van het individuele ontvoerde kind en kan 

een meer uniforme Verdragsinterpretatie bevorderen.  

 

8. Om meer te weten over de gevolgen van de teruggeleiding voor kinderen is het 

wenselijk hiernaar (empirisch) onderzoek te doen. De resultaten daarvan kunnen 

worden gebruikt om het Verdrag zodanig toe te passen, dat in grotere mate recht wordt 

gedaan aan het belang van het kind.  

 

9. Om praktische problemen bij de terugkeer van ontvoerde kinderen te kunnen 

ondervangen, dienen Verdragsstaten te overwegen om ten aanzien van de (praktische) 

toepassing van het HKOV een protocol op te stellen. 

 

De volgende vijf aanbevelingen gelden specifiek voor de toepassing van het Haags 

Kinderontvoeringsverdrag in Nederland, hoewel de eerste aanbeveling ook voor 

andere Staten van belang is. 

10. Artikel 11 lid 4 en de leden 6-8 van de Verordening Brussel II bis kunnen worden 

geschrapt. Doordat deze bepaling uit de Verordening een aanvulling vormt op het 

HKOV, is deze direct van invloed op de wijze waarop het Verdrag in Nederland wordt 

toegepast. De genoemde aanvullingen in artikel 11 van de Verordening zijn niet in het 

belang van het kind. Lid 4 beperkt de mogelijkheid om een teruggeleidingsverzoek op 

grond van artikel 13 lid 1 sub b HKOV af te wijzen en kan ten koste gaan van een snelle 

terugkeer van kinderen, omdat moet worden onderzocht of in de Staat waaruit het 

kind ontvoerd is adequate voorzieningen ter bescherming van het kind kunnen 

worden getroffen. De leden 6-8 van artikel 11, op grond waarvan na afwijzing van het 

teruggeleidingsverzoek – op grond van artikel 13 HKOV – door het gerecht van de Staat 

waarnaar het kind ontvoerd is, opnieuw een procedure kan volgen in de Staat waaruit 

het kind ontvoerd is en een beslissing kan worden genomen die de eerdere beslissing 

overruled, zijn evenmin in het belang van het kind. Onder meer omdat het kind en de 

ouders hierdoor langere tijd in onzekerheid verkeren en van een snelle terugkeer naar 

de vertrouwde omgeving na een dergelijke procedure geen sprake meer zal zijn. 

 

11. Het verdient aanbeveling om de weigeringsgronden uit het HKOV bij een 

ontvoering vanuit een niet-Verdragsland naar Nederland minder restrictief toe te 

passen. Dit onder meer om te voorkomen dat de terugkeer van een kind niet in diens 

belang is, omdat de gezagsbeslissing in de verzoekende Staat (op basis waarvan het 

teruggeleidingsverzoek is ingediend) niet of onvoldoende is gebaseerd op het belang 

van het kind en omdat een restrictieve toepassing onvoldoende basis heeft vanwege 

het ontbreken van samenwerking tussen Centrale Autoriteiten.  

 

12. In het belang van het kind dient de mogelijkheid om in internationale 

kinderontvoeringszaken cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad te worden 

hersteld. Dit onder meer omdat de aard van de beslissing  – beslissingen ten aanzien 

van de teruggeleiding van een kind hebben aanmerkelijke gevolgen voor het door 
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artikel 8 EVRM beschermde familie- en gezinsleven en zijn van grote invloed op de 

(verdere) ontwikkeling van het kind – een behandeling in drie instanties rechtvaardigt. 

De Hoge Raad zou moeten zorgen voor een snelle procedure in deze zaken.  

 

13. Nederland dient de toepassing van het HKOV en de implementatie ervan minimaal 

één keer in de vijf jaar (grondig) te evalueren, zodat de toepassing ervan indien nodig 

kan worden bijgesteld. Daardoor zou in grotere mate recht kunnen worden gedaan aan 

het belang van het kind. 

 

14. Nederland dient te zorgen voor een betere begeleiding van ontvoerde kinderen. Een 

ontvoering, maar ook de terugkeer van een kind na een ontvoering zijn ingrijpende 

gebeurtenissen in het leven van een kind die het kind in diens ontwikkeling (in meer of 

mindere mate) kunnen schaden. Begeleiding en nazorg zouden de schade mogelijk 

kunnen reduceren. In Nederland zou een pilot van start kunnen gaan waarin kinderen 

die naar Nederland ontvoerd zijn, in beginsel standaard een persoon toegewezen 

krijgen die hen gedurende de ontvoering begeleidt. Daarnaast zouden kinderen die 

vanuit het buitenland naar Nederland terugkeren (en hun ouders) in beginsel 

standaard een aanbod voor begeleiding c.q. nazorg moeten krijgen. 

 

Ten slotte vloeien uit dit onderzoek nog enkele aanbevelingen voort die niet direct van 

invloed zijn op de toepassing van het HKOV en/of de belangen van ontvoerde 

kinderen. Derhalve zijn zij in het licht van de onderzoeksvraag minder relevant. 

Daarom blijven die aanbevelingen in deze samenvatting onbesproken. 

 

 


