
Tussenkomst van de FOD Buitenlandse Zaken in het kader van 
kinderontvoeringen 
 
Wanneer (een) kind(eren) door een ouder word(t)(en) ontvoerd naar een land dat geen 
lid is van enig internationaal of multilateraal Verdrag terzake, is de FOD Buitenlandse 
Zaken bevoegd. Deze internationale akkoorden zijn voornamelijk het Haagse Verdrag 
van Den Haag van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van 
internationale ontvoering van kinderen, aangevuld binnen de EU door de Europese 
Verordening Brussel IIbis, of de bilaterale verdragen in voege met Marokko en Tunesië. 
 
Het is dan de diplomatieke weg die toegepast wordt, via de lokale diplomatieke en 
consulaire vertegenwoordigingen. Van zodra het kind gelokaliseerd wordt, proberen de 
consulaire agenten in contact te komen met de ontvoerende ouder. Als deze laatste hen 
toelaat het kind te zien, delen zij informatie mee over zijn gezondheidstoestand, 
leefmilieu, scolarisatie, enzovoort 
 
Als de minnelijke contactpogingen geen resultaat opleveren, kan op de medewerking 
van de lokale overheden beroep gedaan worden  om een schikking te treffen met de 
ontvoerende ouder en, indien nodig, voor zijn welzijn te zorgen. De FOD 
Buitenlandse Zaken moedigt vóór alles de ontwikkeling van alternatieve oplossingen 
voor conflicten aan, zoals internationale familiale bemiddeling.  
 
Wanneer de omstandigheden uitmonden in de teruggave van het kind, zij het vrijwillig 
of na een gerechtelijke beslissing, kan de FOD Buitenlandse Zaken praktische 
maatregelen treffen voor zijn repatriëring en onthaal bij terugkeer. Als de ouders tot 
een akkoord komen over de organisatie van bezoeken van de ouder-slachtoffer ter 
plaatse of van het kind in België, kan Buitenlandse Zaken eveneens deelnemen in de 
uitvoering van deze laatste. Dergelijke periodieke verplaatsingen zijn van groot belang 
omdat zij toelaten een relatie te bewaren tussen het (de) kind(eren) en de ouder-
slachtoffer en zo aanzienlijke psychologische schade in hoofde van de kinderen te 
beperken. 
 
De FOD Buitenlandse Zaken speelt ook een belangrijke ondersteuningsrol voor de 
verzoekende ouder en helpt hem in bepaalde stappen met het oog op het hervatten van 
een relatie met zijn kind(eren). Bijvoorbeeld kan hij hem de gegevens verstrekken van 
lokale advocaten en de evolutie volgen van de in het buitenland aangespannen 
procedures. Voor wat de informatie in verband met juridische, administratieve of 
andere stappen betreft, zal de ouder-slachtoffer zich richten tot het federale Contactpunt 
voor internationale kinderontvoeringen. Het federale Contactpunt herbergt eveneens de 
Belgische Centrale Overheid gelastigd met de toepassing van de internationale 
Verdragen in de hierboven vermelde materie, in het kader van kinderontvoeringen naar 
een bij deze aangesloten land. 
 
Gegevens van de cel Kinderontvoeringen van de FOD Buitenlandse Zaken : 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken 
Directie-Generaal Consulaire Zaken – Dienst Internationale Gerechtelijke 
Samenwerking 
Karmelietenstraat 15  -  1000 Brussel 
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