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StappenplanWiealleenmet zijn kind degrens overwil,

moet vooraf zijn huiswerk doen. Dealleenreizendeouder

heeft aantoonbaar toestemming nodig vandeander.

IRENEWEETRAAD
Financieel journalist Irene van den Berg gaat in op nijpende geldkwesties

Alleen

V
orig jaar werden 237
kinderen uit en naar
Nederland ont-
voerd. Om interna-
tionale kindontvoe-
ringen te voorko-
men voert de mare-

chaussee uitgebreide controles op
luchthavens uit, deze zomer zo’n
veertig per dag. Alleenreizende va-
ders en moeders met kinderen moe-
ten kunnen bewijzen dat de andere
ouder akkoord is met het buitenland-
tripje. Zonder de juiste papieren kun
je vertraging oplopen of zelfs je vlieg-
tuig missen. Werkt een ouder niet
mee, bijvoorbeeld als er sprake is van
een vechtscheiding, dan mag de an-
der zelfs helemaal niet met het kind
het land uit. Dit stappenplan helpt
alleenreizende ouders.

1. Zorg voor een geldig identiteits-

bewijs, voor jou en je kind

Allereerst moeten jij en je kind(eren)

reizen
met je kind

ouders moeten dit invullen.
Ook heb je een kopie van het pas-

poort van de achterblijvende ouder
nodig en papieren waaruit het gezag
blijkt, bijvoorbeeld een kopie trouw-
boekje, een kopie van het echtschei-

dingsconvenant of een uittreksel uit
het gezagsregister.

Heb je alleen het gezag, dan is het
ook belangrijk dat je dit kunt aanto-
nen. Is de andere ouder overleden,
dan is het slim om een kopie van de
overlijdensakte bij je te hebben op
vakantie.

3. Reken op een langere wachttijd

Houd als alleenreizende ouder altijd

rekening met extra reistijd. Je kunt
immers door de marechaussee uit de
rij worden gehaald voor een extra
controle. Tenminste, als je naar een
land buiten het Schengengebied
reist. De Schengenlanden zijn de 22
lidstaten van de Europese Unie en
Noorwegen, IJsland, Zwitserland en
Liechtenstein. ,,Binnen het Schen-
gengebied geldt vrij reizen. Als Ne-
derlanders naar Frankrijk of Duits-
land reizen, komen ze dus geen con-
troles van de marechaussee tegen”,
zegt Marlous de Ridder van de Ko-
ninklijke Marechaussee.

Dat betekent echter niet dat je het
papierwerk thuis kunt laten. ,,Andere
Schengenlanden kunnen toch con-
troleren op inkomend verkeer’’,
waarschuwt De Ridder. ,,Dat kan ook
gebeuren als je met de auto of trein
naar het buitenland reist. Dus het is
verstandig altijd een toestemmings-
formulier en andere benodigde docu-
menten bij je te hebben. Zelfs als je
een dagje met de trein naar Antwer-
pen gaat.’’

Heb je je papierwerk op orde, dan
hoeft zo’n controle niet lang te duren.
Zo niet, dan kun je flink wat vertra-
ging oplopen. De Ridder: ,,Dat al-
leenreizende ouders niet goed voor-

een geldig identiteitsbewijs hebben.
Sinds juni 2012 kunnen kinderen niet
meer worden bijgeschreven op het
paspoort van hun ouders. Ze moeten
een eigen paspoort of ID-kaart heb-
ben, ongeacht hun leeftijd. Een pas-
poort is in alle landen geldig, een ID-
kaart voornamelijk in Europa.

Een paspoort of ID-kaart voor je
dochter of zoon aanvragen, heeft nog
best wat voeten in aarde. Daar moe-
ten vader en moeder allebei toestem-
ming voor geven. En bij de meeste
gemeentes moet zowel een ouder als
het kind zelf aanwezig zijn bij de
aanvraag.

Ook stelt de overheid strenge eisen
aan de pasfoto van je koter. Het ge-
zicht van de kleine moet volledig
zichtbaar zijn en hij moet in het mid-
den van de foto staan. Dat valt nog
niet altijd mee bij jonge kinderen.
Voor kinderen onder de 6 jaar zijn de
eisen wel iets minder strikt. Zo mag
je baby, dreumes of kleuter lachen of
zijn mond open hebben op de foto.

2. Vraag toestemming aan de

andere ouder

Reis je alleen met je kind – jonger
dan 18 jaar - naar het buitenland, dan
moet je kunnen aantonen dat je toe-
stemming hebt van de andere ouder.
Reizen zonder deze toestemming
kan worden gezien als onttrekking
aan het ouderlijk gezag en als inter-
nationale kinderontvoering.

Dat geldt niet alleen voor geschei-
den ouders maar ook als je bij elkaar
bent. Je hebt gezamenlijk gezag als je
getrouwd of geregistreerd partner
van elkaar was toen het kind werd
geboren. Of als de vader na de ge-
boorte ouderlijk gezag heeft aange-
vraagd. De biologische moeder heeft
dat automatisch.

Die toestemming moet je op papier
hebben. Het Centrum Internationale
Kinderontvoering heeft in samen-
werking met de Koninklijke Mare-
chaussee en het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie een standaardfor-
mulier ontwikkeld dat je kunt
downloaden van kinderontvoe-

ring.org of Rijksoverheid.nl. Beide

De gang naar de
rechter kost behalve
geld ook tijd
—Brenda vanHaeften, advocaat

ONTVOERINGEN

Vooral naarbuurlanden
Het aantal kindontvoerin-

gen is de afgelopen jaren

licht gedaald. Dat blijkt uit

cijfers van het Centrum In-

ternationale Kinderontvoe-

ring. In 2015 werden 237

kinderen van of naar Ne-

derland ontvoerd. Een jaar

eerder waren dit er nog

247. Ter vergelijking: in

2012 ging het om 286 kin-

deren.

Driekwart van de internati-

onaal ontvoerde kinderen

keert niet terug. Behalve

de daadwerkelijke ontvoe-

ringen waren er vorig jaar

ook nog 375 gevallen van

een dreigende kinderont-

voering. De gemiddelde

leeftijd van de ontvoerde

kinderen was 3 jaar.

80 procent van de kinde-

ren wordt door hun moe-

der meegenomen, de

meesten naar buurlanden

België en Duitsland. Polen

staat op de derde plaats.

,,Bij veel Nederlanders

leeft ten onrechte het idee

dat de meeste kinderen

worden ontvoerd naar lan-

den Marokko en Turkije”,

zegt Mireille Pronk van

Centrum Internationale

Kinderontvoering. ,,Maar

ontvoeringen naar onze

buurlanden komen veel

vaker voor.’’

Voor meer informatie:

Centrum Internationale

Kinderontvoering: 088 –

8009000 (op werkdagen

van 09.30 tot 16.30 uur).


