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INLEIDING

Door deel te nemen aan dit project kan ik eraan
bijdragen dat andere kinderen zich veiliger voelen.
Dat is een fantastische ervaring.
Jongere, Cyprus, geen persoonlijke ervaring met kinderontvoering

Het is voor mij geruststellend om te zien dat kinderen
die nog nooit een kinderontvoering kind hebben
meegemaakt, begrip hebben voor mijn situatie en
empathie tonen.
Jongere, België, persoonlijk getroffen door kinderontvoering
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Internationale kinderontvoering
Er is sprake van internationale kinderontvoering
wanneer een van de ouders zonder toestemming
van de andere ouder het kind meeneemt naar
het buitenland of het kind daar vasthoudt. Deze
situatie zorgt bij kinderen, jongeren en gezinnen
vaak voor stress en moeilijkheden. Conflicten,
scheiding, uitgesloten worden van belangrijke
beslissingen, geconfronteerd worden met het
rechtssysteem en moeten (her)integreren in een
nieuwe omgeving, vormen grote uitdagingen voor
kinderen en jongeren die in aanraking komen met
een ontvoering.

Rol van professionals
Om de schade voor kinderen, jongeren en hun
familie in alle fasen van een ontvoeringsprocedure
zoveel mogelijk te beperken en hun welzijn te
maximaliseren, is het belangrijk dat professionals
en autoriteiten reageren met respect voor de
rechten van de betrokkenen. Deze gids formuleert
aanbevelingen voor een goede praktijk aan alle
volwassenen die met een kinderontvoering in
aanraking komen. De aanbevelingen bieden niet
alleen inzicht in hoe volwassenen een plaats kunnen
geven aan de kwetsbaarheid van kinderen en
jongeren, maar ook hoe zij ervoor kunnen zorgen
dat kinderen en jongeren inspraak en agency
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ervaren wanneer zij met een ontvoering te maken
krijgen.

De stem van kinderen en jongeren
Wat deze gids uniek maakt, is dat de aanbevelingen
vertrekken vanuit wat kinderen en jongeren zelf
belangrijk vinden in het gedrag en de houding van
volwassenen die met kinderontvoering te maken
krijgen. In totaal hebben 44 kinderen en jongeren
tussen 10 tot 17 jaar uit Hongarije, Cyprus en België
meegedaan aan het project. Kinderen en jongeren
werden ondersteund door een multidisciplinair team
van ervaren begeleiders. Hun perspectieven werden
aan de hand van verschillende methodieken
in kaart gebracht: workshops drama (Cyprus/
Hongarije, 2020), jongeren betrekken bij de
bespreking van de resultaten van de workshops
(Cyprus/Hongarije, 2020) en focusgroepdiscussies
(België, 2019). De meeste kinderen en jongeren
hadden geen persoonlijke ervaringen met
ontvoeringen of hoorzittingen voor een rechter.
Daarom wordt de stem van kinderen en jongeren
waar relevant onderbouwd met (niet-uitputtende)
verwijzingen naar multidisciplinaire literatuur en
empirisch onderzoek van diverse door de Europese
Commissie medegefinancierde projecten over deze
onderwerpen (zoals EWELL, VOICE en INCLUDE).
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Door de lens van kinderrechten
In de gids worden kinderen en jongeren uitdrukkelijk
erkend als personen met mensenrechten. Kinderen
hebben onder meer het recht om te participeren
in zaken die hen aanbelangen, het recht op
bescherming en zorg die nodig is voor hun welzijn,
en het recht op steun in zaken waar zij hulp bij
nodig hebben. Het kinderrechtenperspectief komt
niet alleen tot uiting in de methodologie, maar ook
in de koppeling van de onderliggende thema’s van
kinderontvoering aan het welzijn en de rechten van
kinderen en jongeren die dergelijke gebeurtenissen
in hun familie meemaken.

Domeinen van goede praktijk
De gids bestrijkt de volgende domeinen van
goede praktijk waar professionals een rol spelen
om de mensenrechten en het welzijn van ontvoerde
kinderen en jongeren te waarborgen:

V Interactiestijl
V Informatie en dialoog
V Relaties van vertrouwen en genegenheid
V Steunfiguren
V Terugkeer met respect voor kinderrechten
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Structuur
Elk van de vijf domeinen bestaat uit een fiche met
aanbevelingen en achtergrond. De eerste vier
onderwerpen, ‘Interactiestijl’, ‘Informatie en dialoog’,
‘Relaties van vertrouwen en genegenheid’ en
‘Steunfiguren’ zijn allemaal belangrijke elementen
in het waarborgen van de rechten van kinderen
en jongeren - zowel om hun leefsituatie tijdens
een ontvoering te verbeteren, als om hun welzijn
te vergroten doorheen de juridische procedure.
Het vijfde onderwerp gaat dieper in op de
terugkeerprocedure. Naast de aanbevelingen die
domeinspecifiek zijn, bevat elke fiche citaten van
jongeren en professionals, samenvattingen van
de belangrijkste elementen van elke aanbeveling
en achtergrondinformatie om de aanbevelingen
verder te illustreren of te contextualiseren. Zowel
de aanbevelingen als de achtergrondnotities zijn
gebaseerd op input van workshops met kinderen
en jongeren, in combinatie met niet-uitputtende
verwijzingen naar gerelateerd onderzoek en
literatuur. De achtergrondnotities bevatten
aanvullende beschouwingen of verdere details
van de gesprekken met kinderen en jongeren. Aan
het eind vindt u een samenvatting van de goede
praktijken.
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Leeswijzer
Elke fiche kan op zichzelf worden gebruikt, maar
in samenhang bieden ze een overzicht van de
belangrijkste aanbevelingen voor een goede
praktijk om de leefsituatie en het welzijn van kinderen
die met een ontvoering in aanraking komen,
te verbeteren. Deze presentatie zorgt voor een
duidelijk en beknopt overzicht van de belangrijkste
aanbevelingen, terwijl het tegelijkertijd een flexibel
gebruik van de gids in verschillende (juridische)
contexten en stadia van de ontvoering mogelijk
maakt.
Aanbevelingen die relevant zijn voor alle
volwassenen zijn in zwart gedrukt. Aanvullend
materiaal dat met name betrekking heeft op de
familiale context is gedrukt in blauw, specifieke
aanbevelingen voor juridische professionals zijn
groen weergegeven.

Doelgroep van de gids
Deze gids voor een goede praktijk is bestemd
juridische professionals en autoriteiten in heel
Europa die te maken hebben met families die
het slachtoffer zijn of dreigen te worden van
een internationale kinderontvoering. Dit betreft,
o.a., rechters, advocaten, centrale autoriteiten,
voogden ad litem, bemiddelaars, politiepersoneel,
enz. Daarnaast kunnen andere professionals en
ondersteuners (waaronder, ouders, grootouders
en andere familieleden, psychologen, leraren,
maatschappelijk werkers en luchthavenpersoneel)
inspiratie uit de gids putten wanneer zij in hun
praktijk of omgeving geconfronteerd worden met
internationale kinderontvoeringen.
BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET VERBETEREN VAN HET WELZIJN
VAN KINDEREN TIJDENS ONTVOERINGSZAKEN
Om de schade voor kinderen, jongeren en hun familie in alle fasen
van een ontvoeringsprocedure zoveel mogelijk te beperken en hun
welzijn te maximaliseren, moeten goede beleidsregels ervoor zorgen
dat alle betrokkenen handelen vanuit de mensenrechten. Daarom is
een reeks beleidsaanbevelingen geformuleerd bij deze Praktijkgids
voor professionals.
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DOMEINEN VAN
GOEDE PRAKTIJK
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DOMEINEN VAN GOEDE PRAKTIJK

INTERACTIESTIJL
Doel: Kinderen en jongeren voelen zich
betrokken, gerespecteerd en serieus
genomen bij beslissingen over hun leven
V

Luister aandachtig en actief naar de stem van
kinderen en jongeren.

V

Wees duidelijk over de mate van invloed die
kinderen en jongeren kunnen hebben.

V

Geef kinderen en jongeren de tijd en ruimte
om vertrouwen te krijgen in de volwassene(n)
tegenover hen.

V
V

Wees beleefd, geduldig en oprecht.

V

Voorkom schuldgevoelens bij kinderen en
jongeren door te verzekeren dat deze situatie
niet hun verantwoordelijkheid is.

Accepteer en geef ruimte aan de emoties en
het gedrag van kinderen en jongeren.
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Uit de manier
waarop volwassenen
spreken moet duidelijk
blijken dat zij weten wat
ze doen en waarom ze
dat doen.
Jongere, Hongarije

Kinderen die niet willen
praten, bijvoorbeeld
omdat ze verlegen of
bang zijn, mogen nooit
gedwongen worden om
te praten.
Jongere, Cyprus

De leerkracht kan
zeggen dat hij/zij bereid
is te luisteren als het kind
er klaar voor is.



Jongere, Cyprus

Het is niet genoeg als
volwassenen alleen
maar zeggen ‘Ik wil
helpen’. Ze moeten het
laten zien door wat ze
doen.
Jongere, België

De beslissingen van volwassenen in
kinderontvoeringszaken hebben ingrijpende
gevolgen voor de betrokken kinderen en jongeren.
Zowel binnen het gezin als in de juridische
procedures die volgen, moeten de perspectieven
van kinderen naar waarde worden geschat en
serieus worden genomen. De deelnemers legden
uit dat zij betrokken willen worden, omdat inspraak
in zaken die hen aangaan een positieve invloed
heeft op hun welzijn. Aandachtige en oprechte
betrokkenheid zorgt ervoor dat kinderen en
jongeren zich vertrouwd en gerespecteerd voelen.
Tegelijkertijd kunnen kinderen terughoudend zijn om
zich uit te spreken in het bijzijn van volwassenen.
Deze terughoudendheid is duidelijker ten aanzien
van autoriteiten dan ten aanzien van andere
onbekende (bijv. psychologen) of vertrouwde
volwassenen (bijv. leraren of familieleden), zelfs
indien het vertrouwen in het gezin geschaad is.
Om ervoor te zorgen dat ontvoerde kinderen en
jongeren zich betrokken, gerespecteerd en serieus
genomen voelen bij beslissingen over hun leven,
moeten volwassenen een positieve, zelfverzekerde
en geruststellende interactiestijl met kinderen en
jongeren hanteren, die er als volgt uitziet:
1. Luister aandachtig en actief naar de stem
van kinderen en jongeren. Aandachtige en
actieve luisteraars zijn geïnteresseerd in de stem
van kinderen en jongeren. Ze tonen belangstelling
voor het standpunt van het kind (bijv. door het
kind te vragen naar de redenen achter zijn/haar
mening), laten het kind vrijuit spreken (bijv. door
geen «oordeel» te vellen over wat een kind wel/
niet wil delen, door het kind niet te onderbreken of
te corrigeren), zeggen uitdrukkelijk en tonen aan het
kind dat wat hij/zij zegt belangrijk en waardevol is,
besteden evenveel aandacht aan onuitgesproken
woorden en lichaamstaal, en vermijden een
sturende houding ten opzichte van het kind. Deze
houding wordt niet alleen uitgedrukt in woorden
maar is ook fysiek zichtbaar voor het kind (bijv. door
lichaamstaal, knikken, oogcontact...). Volwassenen
moeten ook regelmatig bij het kind nagaan of zij
juist hebben begrepen wat het kind overbrengt.
2. Wees duidelijk over de mate van invloed
die kinderen en jongeren hebben. Het
varieert hoeveel ruimte er is voor kinderen om
bepaalde uitkomsten of beslissingen te beïnvloeden.
Kinderen begrijpen dat sommige uitkomsten niet
kunnen worden veranderd of dat de ruimte voor
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onderhandeling beperkt kan zijn. Dat neemt niet
weg dat volwassenen ervoor moeten zorgen dat
kinderen weten en begrijpen in hoeverre ze de
uitkomst van een beslissing kunnen beïnvloeden.
Zelfs als een beslissing definitief is en kinderen geen
mogelijkheid hebben om de uitkomst te veranderen,
moeten volwassenen kinderen uitleggen hoe hun
stem is meegenomen in de besluitvorming (zie
bijv. Lundy over hoe deze feedback kan worden
gestructureerd). Kinderen moeten de kans krijgen
hun mening te geven over het resultaat, terwijl
volwassenen met hen moeten nagaan hoe bij
de tenuitvoerlegging van de beslissing zo goed
mogelijk rekening kan worden gehouden met de
stem van het kind. Ook kinderen rechtstreeks vragen
welke oplossingen zij in gedachten hebben om
bepaalde problemen aan te pakken, kan door hen
als invloedrijk worden ervaren. Kinderen denken dat
ze beslissingen kunnen veranderen of beïnvloeden.
Hoewel deze invloed kan worden overschat, is
het voor kinderen geruststellend dat volwassenen
belangstelling hebben voor hun standpunt en
dat er samen over oplossingen wordt nagedacht.
Bovendien geven deelnemers aan dat het nuttig
kan zijn onderscheid te maken tussen aspecten
van een beslissing waarop kinderen geen directe
invloed kunnen uitoefenen (bijv. moeten verhuizen
naar een ander land, naar school moeten gaan) en
aspecten waarop zij wel invloed kunnen uitoefenen
(bijv. het kiezen van een hobby of de kleur van hun
kamer). Het helpt kinderen ook om de positieve
aspecten van een beslissing te benadrukken.
3. Geef kinderen en jongeren de tijd en
ruimte om vertrouwen te krijgen in de
volwassene(n) tegenover hen. Deelnemers
gaven aan dat het veel vergt van kinderen om
vertrouwen te krijgen in volwassenen die zij niet
kennen en die in een gezagspositie zitten. Gebrek
aan vertrouwen is een belemmering voor kinderen
en jongeren om zich open te stellen en hun
mening te geven. Wat kinderen helpt is dat zij vrijuit
en in vertrouwen kunnen spreken, en tegelijkertijd
verzekerd worden dat dit geen nadelige gevolgen
zal hebben (bijv. door het creëren het creëren van
instabiliteit in de gezinssfeer). Kinderen moeten nooit
gedwongen worden te praten als zij daar niet
klaar voor zijn of dat niet willen, en het is belangrijk
voor hen dat professionals hen niet veroordelen
omdat ze niets zeggen of verlegen zijn. Vooral
voor jonge kinderen, maar ook voor anderen,
worden autoriteiten als afstandelijker en minder
betrouwbaar gezien in vergelijking met psychologen
of schoolpersoneel. Ook al bezitten autoriteiten
de belangrijke kwaliteit van «objectiviteit» (d.w.z.


Kinderen krijgen het gevoel
dat je ze buiten deze
beslissing hebt gelaten
en ik weet niet zeker of
dat goed is. [...] Als het
een familiekwestie is... dan
verandert natuurlijk het leven
van iedereen...
Jongere, Hongarije

Begin met de goede
dingen. Vertel de slechte
dingen later.
Jongere, Hongarije

geen partij kiezen in het conflict of het het kind
niet laten kiezen kiezen tussen de ouders), toch is
het ontwikkelen van vertrouwen gemakkelijker ten
aanzien van iemand die de uitdrukkelijke opdracht
heeft hen te steunen (emotioneel en praktisch) dan
ten aanzien van iemand die beslissingen neemt
over hun leven. Kinderen zijn geholpen met de
steun van iemand die zij kennen en vertrouwen
tijdens het contact met autoriteiten. Ze moeten de
mogelijkheid krijgen om een vertrouwenspersoon
mee te nemen als ze dat graag willen. De persoon
die wordt aangewezen, is bij voorkeur onafhankelijk
van andere partijen in het besluitvormingsproces
(dat wil zeggen, geen ouder of rechter). Het kan
(heel) jonge kinderen helpen om een persoonlijk
voorwerp mee te nemen (bijvoorbeeld een knuffel
of speelgoed) en dat volwassenen interesse tonen
in wat ze hebben meegebracht.
4. Wees beleefd, geduldig en oprecht.
De houding van volwassenen tijdens het contact
met kinderen bepaalt in hoeverre kinderen zich
vertrouwd voelen en zich openstellen. Kinderen
waarderen volwassenen die beleefd zijn (wees
bijvoorbeeld niet brutaal, intimiderend, kleinerend
of betuttelend), geduldig zijn (leg bijvoorbeeld
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vriendelijk en duidelijk uit wat van het
kind wordt verwacht, wees beschikbaar
en sta open voor alle vragen die het kind
heeft, verwacht niet van het kind dat het
vreemden meteen vertrouwt) en oprecht
zijn (wees authentiek, wees eerlijk en geef
niet alleen ondersteuning in woorden
maar ook in daden).
5. Accepteer en geef ruimte aan
de emoties en het gedrag van
kinderen en jongeren. In de interactie
met kinderen dienen volwassenen
empathie en begrip te tonen. Zij dienen
begrip te tonen voor de emoties en
ervaringen van het kind wanneer het
kind geconfronteerd wordt met moeilijke
informatie of beslissingen. De houding
van volwassenen moet uitstralen dat
zij zich ervan bewust zijn en begrijpen
dat kinderen nare gevoelens kunnen
hebben, zoals schuld, teleurstelling, stress,
verwarring, angst en frustratie. Wanneer
kinderen bijvoorbeeld een moeilijke
boodschap krijgen, kunnen ze denken
dat het slechtst denkbare scenario gaat
gebeuren, wat beangstigend kan zijn.
Volwassenen dienen de tijd te nemen
om de feiten uit te leggen en kinderen
de ruimte te geven voor de reactie en
de emoties die door dit nieuws worden
opgeroepen. Het stelt kinderen gerust
als hen weten dat ze in goede handen
zijn en dat voor ze wordt gezorgd.
Volwassenen kunnen dit duidelijk maken
in de interactie met kinderen.
6. Voorkom schuldgevoelens
bij kinderen en jongeren door
te verzekeren dat deze situatie
niet hun verantwoordelijkheid
is. Hoewel het voor volwassenen
vaak duidelijk is dat kinderen
niet verantwoordelijk zijn voor de
gebeurtenissen die tot een bepaald
besluit leiden, kunnen kinderen zich
hier toch verantwoordelijk voor voelen.
Zij willen begrijpen wat hun rol is in de
omstandigheden die tot een besluit
leiden. Dit gevoel kan een zware last zijn
voor het kind, ongeacht of het volgens
volwassenen klopt of niet. Neem de tijd
om aan kinderen uit te leggen dat deze
situatie niet hun schuld is.
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Het is belangrijk dat professionals die
met kinderen praten, goed contact met
hen kunnen maken en communicatief
zijn. Een geschikt persoon is véél
belangrijker dan regels of criteria.
Juridische professional, België

Achtergrondnotitie –
Het effect van opvattingen
over kinderen
Juridische professionals en andere volwassenen die
met kinderen in ontvoeringszaken te maken hebben,
moeten zich ervan bewust zijn dat hun opvattingen over
kinderen invloed hebben op hoe het proces in de praktijk
verloopt. Deze opvattingen reflecteren de beelden die
personen, organisaties en culturen hebben van kinderen
en jongeren, en van hun positie in de maatschappij.
Wat is een kind en waarin verschilt een kind van een
volwassene? Welke eigenschappen hebben kinderen
en jongeren? Soms zijn opvattingen over kinderen
expliciet, maar meestal zijn ze impliciet aanwezig in
ons denken, in ons handelen en in onze interactie met
kinderen. Deze opvattingen spelen een rol in de manier
waarop we spreken met of over kinderen en jongeren,
maar beïnvloeden ook hoe we hun behoeften, interesses,
vragen en rechten interpreteren en gestalte geven.
Als volwassenen stilzwijgend de overtuiging delen dat
kinderen niet in staat zijn om de kwesties die worden
behandeld in familiezaken te begrijpen of dat ze niet
gevraagd moeten worden naar hun mening over
besluiten die door volwassenen genomen dienen te
worden, dan komen spanningen over de rechten van
het kind tijdens zulke zaken scherp in beeld. Professionals
kunnen aan kritische zelfreflectie doen en actief nadenken
over hun opvattingen, waarden, overtuigingen en
houding. Dit kan de positie van kinderen en jongeren
versterken bij hun deelname als volwaardige burgers aan
het proces (zie bijvoorbeeld James et al., Neale, Tisdall,
Tisdall & Morrison, Van Vooren & Lembrechts, verwacht).
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INFORMATIE EN DIALOOG
Doel: ervoor zorgen dat kinderen en
jongeren begrijpen wat er gebeurt
V

Gebruik een hoogwaardige communicatiestijl
bij het informeren van kinderen en jongeren.

V

Zorg voor een open dialoog waarin
daadwerkelijk wordt geluisterd naar de stem
van kinderen en jongeren.

V

Zorg voor continuïteit en een doorlopende
conversatie gedurende de ontvoering.

V

Kies zorgvuldig een geschikte tijd en ruimte
om een kind of jongere te informeren over
belangrijke gebeurtenissen.

V

Geef kinderen en jongeren genoeg details.

Toegang tot de juiste informatie en dialoog zijn
cruciale punten in de verhalen van kinderen en
jongeren in dit project. Beide punten zijn onmisbare
voorwaarden om op een betekenisvolle manier te
kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen
die het leven van kinderen en jongeren beïnvloeden.
Kinderen en jongeren die ontvoerd worden, hebben
recht op informatie over wat er met hen gebeurt
en welke opties ze hebben. Deelnemers legden uit
dat gebrek aan informatie maakt dat kinderen en
jongeren zich buitengesloten en onzeker voelen, en
niet weten wat ze moeten doen. Toch ontbreekt de
juiste informatie vaak, niet alleen binnen de familie
maar ook bij professionele en niet-professionele
ondersteuners en in juridische processen.
Volwassenen kunnen kinderen en jongeren helpen
te begrijpen wat er met ze gebeurt door hen als
volgt te informeren en met hen in gesprek te gaan:
1. Gebruik een hoogwaardige
communicatiestijl om kinderen en jongeren
te informeren. Respectvolle communicatie
zorgt voor continuïteit , opmerkzaamheid,
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positiviteit, oprechtheid, vertrouwen, veiligheid,
kindvriendelijkheid, transparantie en eerlijkheid
jegens kinderen. Volwassenen die een kind
benaderen, dienen het kind aan te spreken op
een vriendelijke, zelfverzekerde en duidelijke
manier die het kind goed kan begrijpen. Bij
voorkeur gebruiken volwassenen eenvoudige,
positieve en geruststellende woorden en
voorkomen ze dat het kind onnodig overweldigd
of bezorgd raakt. Verschillen in leeftijd, rijpheid
of persoonlijke behoeften kunnen afzonderlijke
of aanvullende gesprekken nodig maken, terwijl
het in andere omstandigheden beter kan zijn
om kinderen samen met hun broers en zussen
te spreken. De inhoud van de informatie en
de manier waarop deze wordt overgebracht,
dient afgestemd te worden op de cognitieve
en emotionele vaardigheden en behoeften van
kinderen.

Volwassenen moeten extra
duidelijke taal gebruiken over
besluiten die een enorme
impact hebben op het leven
van een kind.
Jongere, Cyprus

Als ik ontvoerd zou worden,
zou ik niet weten wat ik
moet doen. Ik zou niet
weten of ik met een rechter
moet praten, omdat ik niet
weet hoe het procedure in
zijn werk gaat. Ik denk dat
als ik meer had geweten, ik
andere keuzes zou maken.

2. Zorg voor een open dialoog waarin
daadwerkelijk wordt geluisterd naar
de stem van kinderen en jongeren. De
beste manier om kinderen goed te informeren
is een open gesprek waarin ze vragen kunnen
stellen en kunnen onderhandelen over de
uitkomsten (zie ook ‘interactiestijl’). Complexe
zaken moeten uitgelegd worden in een voor
kinderen begrijpelijke taal en toegankelijke
vorm. Dit houdt in dat voortdurend moet
worden nagegaan of het kind de boodschap hun toekomst.
begrijpt, de informatie kan gebruiken en zich de
informatie, op zijn tijd en wanneer nodig, eigen
kan maken.
3. Zorg voor continuïteit en een
doorlopende conversatie gedurende
de ontvoering. Kinderen informeren over
incidenten in het verleden, heden of de
toekomst is niet het eenmalig of eenzijdig
overbrengen van bepaalde feiten. Tijdens het
besluitvormingsproces moeten kinderen op de
hoogte worden gehouden van wat er gebeurt
en wat de volgende stappen inhouden. Soms
is het nodig om informatie meerdere keren te
herhalen voordat deze doordringt tot het kind.
Door kinderen te informeren over wat er is
gebeurd, wat er nu gebeurt en wat er nog gaat
gebeuren, krijgen zij een gevoel van controle.
Hierdoor kunnen ze de situatie in perspectief
plaatsen, de gebeurtenissen beter verwerken en
voelen ze zich veiliger en prettiger. Daarnaast
kunnen ze beslissen welke stappen ze nog
gaan zetten en zich een voorstelling maken van
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Jongere, België

4. Kies zorgvuldig een geschikte tijd
en ruimte om een kind of jongere
te informeren over belangrijke
gebeurtenissen. Informatieve gesprekken
moeten vooraf worden gevoerd, voordat een
gebeurtenis plaatsvindt of de procedure begint.
Er is geen formule om dit moment te bepalen,
want dit is voor elk kind anders. De tijd tussen
de informatie over het besluit en het moment
dat het besluit ingaat, moet bijvoorbeeld
niet onnodig lang zijn. Kinderen moeten
daarentegen wel voldoende tijd krijgen om
zich goed voor te bereiden op wat er gaat
gebeuren. Volwassenen moeten er rekening
mee houden dat kinderen mogelijk niet in
staat zijn om moeilijke informatie te verwerken
als hun gedachten door andere dingen in
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dagelijks leven - niet alleen dat van henzelf maar
ook van anderen die belangrijk voor hen zijn (bijv.
broers en zussen of huisdieren). Daarnaast geven
kinderen aan dat zij minder behoefte hebben aan
details over het conflict tussen hun ouders. Sommige
kinderen willen hier liever niets over horen.

Achtergrondnotitie –
De behoefte
aan professionele training

beslag worden genomen, zoals door toetsen
op school. Kinderen hebben een voorkeur
voor tijden en plaatsen waarop zij zich op
hun gemak voelen. Binnen het gezin kan dit
bijvoorbeeld een gewoon gesprek tijdens het
avondeten zijn, in plaats van een onnatuurlijk
‘serieus gesprek’ met een ernstige toon. In
een formele settings dienen professionals
een aantrekkelijke omgeving te creëren waar
kinderen en jongeren hen persoonlijk kunnen
spreken, zich op hun gemak voelen en veilig
zijn (bijv. door aandacht te besteden aan de
inrichting van de ruimte en speelgoed neer
te leggen voor jonge kinderen). Volwassenen
in een gezagsfunctie dienen hun macht en
autoriteit niet te veel te benadrukken (zij kunnen
bijvoorbeeld op gelijke hoogte met het kind
gaan zitten in plaats van op een verhoging, hun
taalgebruik aanpassen en jargon vermijden,
informele kleding dragen in plaats van een
uniform of toga, enzovoort). Echter, kinderen
hebben ook aangegeven dat een gesprek
of hoorzitting niet afhankelijk moet worden
gemaakt van perfecte omstandigheden.
Zelfs als de omgeving niet perfect is of als
het gesprek ongemakkelijk begint, hebben
kinderen liever dat er een oprechte poging tot
contact wordt gedaan dan dat ze niet bij de
zaak worden betrokken.
5. Geef kinderen en jongeren de
nodigedetails. Kinderen willen zeer
gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld
juridische procedures en de gevolgen of
de impact van een bepaald besluit op hun

Wetenschappers en deskundigen op het gebied
van kinderrechten hebben erop gewezen dat,
om een geïnformeerd en weloverwogen besluit
te nemen, het kind of de jongere toegang moet
hebben tot alle benodigde informatie over de aard
van het besluit en over het besluitvormingsproces,
waaronder wie er naar hem/haar zal luisteren,
in hoeverre rekening wordt gehouden met zijn/
haar mening en onder welke omstandigheden
het gesprek wordt gevoerd. Wanneer kinderen en
jongeren goed worden geïnformeerd, wordt het
risico dat zij schade ondervinden, kleiner. Door hen
op de juiste manier te informeren, te betrekken en te
helpen om de besluiten te begrijpen, kunnen zij deze
beter verwerken. Het is de verantwoordelijkheid
van volwassenen om ervoor te zorgen dat de
communicatie met kinderen en jongeren veilig is,
dat er methoden zijn om het risico op schade te
verkleinen en dat professionals goed opgeleid
zijn om een hoorzitting op een respectvolle en
kindvriendelijke manier te laten verlopen (zie bijv.
Lansdown, Parkes, Schuz en UN Committee on the
Rights of the Child).

❖	

Kind 1: Waarom heb je me dit
niet eerder verteld?
Kind 2: Geef ons tijd om het nieuws
te verwerken.
Kind 3: Wacht tot het juiste moment,
als alles rustig is.
Gesprek tussen jongeren, Hongarije
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RELATIES VAN VERTROUWEN
EN GENEGENHEID
Doel: kinderen en jongeren voelen zich
veilig, betrokken en op hun gemak
V

Voorkom vervreemding, ook als ouders
gescheiden wonen.

V

Vermijd scheiding van broers en zussen, maar
weeg hun belangen wel individueel af.

V

Herstel na een vertrouwensbreuk de relatie met
kinderen en jongeren.

V

V
V

Erken fouten.

Geef ruimte aan moeilijke gevoelens
die voortkomen uit de onevenwichtige
gezinssituatie.

V

Zorg voor voldoende stabiliteit voor kinderen
en jongeren in moeilijke omstandigheden.

Voorkom te allen tijde dat kinderen en jongeren
moeten kiezen tussen hun ouders.

Het kind moet op een
vertrouwde plek blijven en
niet weggehaald worden bij
de mensen met wie hij/zij een
sterke band heeft.

Kinderen moeten niet in een
situatie worden gebracht waarin ze
moeten kiezen tussen hun ouders
of in situaties waarin ze psychisch
worden bedreigd.

Jongere, Cyprus

Jongere, Cyprus
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Ervaringen binnen het gezin kunnen sterk verschillen
tussen kinderen en jongeren. De band van kinderen
met hun ouders, broers en zussen en verdere
familie is afhankelijk van diverse omstandigheden.
Desondanks ervaren de meeste deelnemers uit
verschillende landen en verschillende situaties hun
familie als ondersteunend. Ze tonen veel empathie
voor hun ouders en broers en zussen, ook bij
keuzes die problemen voor hen meebrengen.
Deelnemers deelnemers associëren familie vooral
met positieve begrippen zoals solidariteit, je thuis
voelen, vertrouwen, vrijheid, problemen overwinnen,
knuffels en geluk, maar lastige zaken zoals het
delen van de goede en slechte kanten van het
samenleven met uiteenlopende persoonlijkheden
kwam ook meerdere keren naar voren. Aangezien
een ontvoering een diepgaande invloed heeft op
de dynamiek in het gezin, dienen professionals
en besluitvormers te beseffen dat het gezin erg
belangrijk is in het leven van kinderen en jongeren.
Voor professionals is een cruciale rol weggelegd
om ouders te ondersteunen bij het nakomen van
hun verantwoordelijkheden en om ze als onmisbare
partners te betrekken bij het creëren van een
omgeving waarin de rechten worden gerespecteerd
van kinderen en jongeren die in aanraking komen
met juridische procedures.
Om kinderen en jongeren een veilig, genesteld en
betrokken gevoel te geven, dienen volwassenen als
volgt vertrouwen en genegenheid te koesteren in
het gezin:
1. Voorkom vervreemding, ook als ouders
gescheiden wonen. Ouders hebben een
wezenlijke verantwoordelijkheid om hun kinderen
te informeren en om eerlijk en transparant te
zijn in de communicatie met hun kinderen.
Professionals dienen ouders aan te moedigen en
te ondersteunen om dit waar te maken. Ouders
dienen de waarheid te vertellen, dienen uitspraken
te vermijden die gemakkelijk tot misverstanden
of miscommunicatie kunnen leiden, dienen zich
niet negatief uit te laten over de andere ouder
en dienen ervoor te zorgen dat geografische
afstanden overbrugbaar blijven. Voor kinderen is
het erg belangrijk dat de niet-inwonende ouder
toch kan deelnemen aan de grote gebeurtenissen
in zijn/haar leven en dat deze ouder actief de band
met het kind blijft onderhouden. Ook professionals
hebben een belangrijke rol. Zij dienen het kind op
geen enkele manier te beïnvloeden en dienen

Het is als kiezen tussen
vader en moeder, tussen
Spanje en België… En dat
is niet echt een keuze. En
als het dat wel is, is het een
heel vervelende keuze.
Jongere, België

zorgvuldig te letten op tekenen van (on)gegronde
afstandelijkheid, afwijzing of vervreemding van de
ouder. In die gevallen kan extra ondersteuning voor
kinderen, ouders en gezinnen nodig zijn (bijv. op
het gebied van geestelijke gezondheid) en dient
extra zorg te worden besteed aan het bieden van
een veilige ruimte waar kinderen hun standpunt
kunnen delen(bijv. door tussenkomst van (bijv. door
tussenkomst van een deskundige). Volwassenen
dienen rekening te houden met de rol van
genderdynamiek: ongeacht hoe de band tussen
moeder en zoon zich ontwikkelt “een jongen kan
een vader-en-zoon-gesprek missen als zijn papa in
het buitenland woont” (jongere, Hongarije).
2. Herstel na een vertrouwensbreuk de
relatie met kinderen en jongeren. Bij een
ontvoering hebben kinderen vaak te maken gehad
met een vertrouwensbreuk binnen hun gezin.
Dergelijke ervaringen kunnen traumatisch zijn voor
kinderen en negatieve gevolgen hebben voor de
vertrouwensontwikkeling naar andere volwassenen,
met inbegrip van professionals en instanties. Toch
dat hebben kinderen aangegeven dat de relatie
met dierbaren kan en moet worden hersteld. Als
ouders het vertrouwen van hun kind schenden, is het
belangrijk voor hen dat ouders ervoor zorgen dat
het niet nogmaals gebeurt: “Ik denk dat het erom
gaat of het een eenmalig iets is of een blijvende
verandering” (jongere, Hongarije).
3. Erken fouten. Voor volwassenen in het
algemeen, en ouders in het bijzonder, is het
toegeven van fouten een effectieve manier om de
eerste stap in de richting van kinderen te zetten:
“Ik denk dat je als volwassene aan kinderen kunt
vertellen dat je een fout hebt gemaakt. Iedereen
maakt toch fouten” (jongere, Hongarije).
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4. Voorkom te allen tijde dat
kinderen en jongeren moeten
kiezen tussen hun ouders. Kiezen
tussen twee ouders wordt door kinderen
als buitengewoon beangstigend
ervaren. Kinderen zien het als de
verantwoordelijkheid van volwassenen
om te voorkomen dat een kind in zo’n
loyaliteitsconflict terechtkomt. Niet alleen
ouders, maar ook professionals moeten
hierin uiterst voorzichtig zijn. Ook al
zal bemiddeling niet altijd geschikt
zijn (bijvoorbeeld in geval van huiselijk
geweld), het kan het welzijn en de
stabiliteit in gezinnen met veel conflicten
verbeteren. Professionals kunnen ouders
aanmoedigen om een alternatieve
geschillenregeling te overwegen in plaats
van juridische wegen te bewandelen,
mits ze dit een veilige optie vinden.
5. Vermijd scheiding van broers en
zussen, maar weeg hun belangen
wel individueel af. Beleidsmakers
en hulpverleners dienen te beseffen
dat gezinsdynamieken kunnen botsen
wanneer er sprake is van een ontvoering.
Kinderen met broers en zussen kunnen
hun onderlinge band als versterkend
ervaren, vooral wanneer ze moeilijke
momenten doormaken. Broers en zussen
kunnen ook een bron van woede en
frustratie vormen, en soms een bron van
rivaliteit die kinderen al dan niet vervelend
vinden. Enig kind zijn kan op zijn beurt
leiden tot een sterkere band tussen
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Echte vriendschappen kunnen worden
voortgezet via internet.
Jongere, Hongarije

kinderen en hun ouders. Broers en zussen worden beter
niet gescheiden. Toch is het belangrijk dat de belangen
van elk kind ook afzonderlijk worden beoordeeld.
6. Geef ruimte aan moeilijke gevoelens
die voortkomen uit de onevenwichtige
gezinssituatie. Gescheiden zijn van hun ouder(s) is
moeilijk voor kinderen. Door het verlies van een van hun
belangrijkste rolmodellen kunnen ze te maken krijgen met
lastige gevoelens en zorgen die samenhangen met het
verlies van hun basisgevoel van veiligheid. Aanzienlijke
veranderingen in het gezin hebben niet alleen invloed op
de relatie tussen kinderen en hun ouders, maar kunnen
ook van invloed zijn op de relaties tussen broers en
zussen, zowel positief als negatief.
7. Zorg voor voldoende stabiliteit voor kinderen
en jongeren in moeilijke omstandigheden.
Voorspelbaarheid, continuïteit en routine bieden stabiliteit
aan kinderen en dat is van cruciaal belang wanneer ze
zich bedreigd of aangetast voelen in hun basisveiligheid.
Het kunnen oppakken van oude gewoontes (bijv. op
een specifieke manier verhaaltjes voorlezen voor het
slapengaan), iets vertrouwds doen (bijv. een hobby
van vroeger oppikken), toegang hebben tot dingen of
regelingen die ze goed kennen en waar ze zich prettig
bij voelen (bijv. een huisdier bij zich hebben), en een
vervullend contact kunnen onderhouden met mensen
die belangrijk voor hen zijn (bijv. via internet) kan kinderen
helpen om moeilijke omstandigheden het hoofd te
bieden. Als de omstandigheden het toelaten, kunnen
professionals ook samenwerken met ouders om een
geschikte omgeving voor kinderen te creëren.
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Achtergrondnotitie – Voordelen van
bemiddeling met aandacht voor het
kind en culturele gevoeligheden
Bemiddeling kan cruciaal zijn om stabiliteit in conflictueuze
gezinssituaties te verbeteren en om bevredigende resultaten
te bereiken bij de naleving van terugkeerbesluiten. Met
name onderzoek bij ouders van wie het kind kind werd
ontvoerd, wees uit dat bemiddeling tot significant minder
angst en depressie leidde dan wanneer het niet tot een
minnelijke schikking kwam.
Ander onderzoek benadrukt de ondersteunende rol van
advocaten voor ouders in conlict. Zij kunnen helpen de
zaak zo te schikken dat de kinderen geen risico lopen, dat
rekening wordt gehouden met de stem van het kind en dat
een goede relatie met beide ouders steeds voor ogen
wordt gehouden. Bovendien is de kans dat beide ouders
de beslissing respecteren groter bij minnelijke schikkingen
dan bij een door de rechter opgelegd vonnis.
Onderzoek naar de betrokkenheid van kinderen in
echtscheidingsprocedures wees verder uit dat sommige
kinderen die weinig of geen invloed hadden op het
besluitvormingsproces of op de contactregelingen,
weigerden gehoor te geven aan de uitspraken van de
rechtbank. Deze bevinding illustreert hoe een gebrek aan
betrokkenheid van en respect voor het perspectief van
kinderen kan leiden tot onwerkbare afspraken. Daarnaast
kan bemiddeling die kinderen centraal stelt een goed
voorbeeld zijn voor kinderen van wie de ouders het niet
eens zijn over hoe constructieve communicatie kan werken.
Bemiddelaars die gespecialiseerd zijn in interculturele
communicatie kunnen ook helpen bij het oplossen van
familieconflicten. Niet alleen speelt cultuur een rol in de
manier waarop mensen naar geschillen kijken en hoe
ze ermee omgaan, ook de opvattingen over ouderkindrelaties kunnen verschillen tussen ouders die een
verschillende culturele achtergrond hebben: “Ik denk vaak
dat ouders gevoeliger gemaakt moeten worden voor
ouderlijke vervreemding. Ik denk dat ze zich vaak niet
bewust zijn dat dit ontstaat en niet weten hoe schadelijk
het voor het kind kan zijn. In sommige gemeenschappen
kan het nuttig zijn om samen te werken met een cultureel
bemiddelaar om deze dingen uit te leggen” (child
protection officer, België).
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❖	
Kind 1: Als ik hun was, zou ik van
mijn moeder verwachten dat ze helemaal
eerlijk is en open kaart speelt.

Kind 2: Als iemand begint met liegen, wordt
het een groot web van leugens... en dan
verlies je het vertrouwen van kinderen. Ik
vind dat je de waarheid moet spreken.
Gesprek tussen jongeren, Hongarije


Ouders en kinderen moeten met elkaar
praten en samen een besluit nemen.
Jongere, Cyprus


We zijn een gezin. We gaan er samen
doorheen.
Jongere, Hongarije

Een ouder heeft niet het recht om het kind
te verbieden met de andere ouder te
praten. Beiden zijn je ouders, dus je moet
contact kunnen hebben met beide.
Jongere, België
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STEUNFIGUREN
Doel: Kinderen en jongeren ervaren
een veilig en betrouwbaar netwerk
V

Geef kinderen en jongeren de kans en de tijd
om een vertrouwensrelatie

op te bouwen met
een steunfiguur.

V

Zorg voor empathie, vertrouwelijkheid, geduld,
veiligheid, troost en gelijkwaardigheid voor
kinderen en jongeren.



Als je broers en zussen
te jong zijn, ongeveer 2 jaar
of zo, zou ik proberen ze
buiten het conflict te houden.
Jongere, België

V

Geef kinderen en jongeren een stem over de
vorm en de aspecten van de ondersteuning.

V

Ga zorgvuldig om met de verwachtingen van
kinderen en jongeren over de rol, beperkingen
en mogelijkheden van professionele
ondersteuning.

V

Respecteer de eigen grenzen van kinderen en
jongeren en dwing hen niet om zich bloot te
geven.



Broers en zussen
maken allebei hetzelfde
mee en zouden elkaar
kunnen steunen.
Jongere, Cyprus

PRAKTIJKGIDS - Juni 2021

Deelnemers hadden veel te zeggen over
passende ondersteuning van ontvoerde kinderen.
Ze identificeerden een reeks volwassenen die een
professionele of niet-professionele ondersteunende
rol zouden kunnen vervullen voor kinderen, jongeren
en gezinnen die een ontvoering meemaken. Dit zijn
onder meer vertrouwde familieleden (bijv. ouders,
grootouders of een tante/oom), maar het kunnen
ook mensen zijn die het kind niet eerder kende (bijv.
counselors of psychologen). Sommige kinderen en
jongeren geven de voorkeur aan professionals
met wie ze al een vertrouwensrelatie hebben
(bijv. hun leraar, schoolpersoneel, een trainer van
een hobbyclub of ouders van leeftijdsgenoten).
Daarnaast kunnen jongeren elkaar ook steunen,
zoals vrienden of (oudere) broers en zussen. Het
bieden van informatie, antwoorden op hun vragen,
praktische begeleiding en emotionele steun is
cruciaal voor kinderen en jongeren, zeker wanneer
hun ouder(s) deze rol niet kunnen vervullen.
Om kinderen en jongeren een veilig en betrouwbaar
netwerk te bieden, kunnen steunfiguren belangrijk
zijn die als volgt te werk gaan:
1. Geef kinderen en jongeren de kans en
de tijd om een vertrouwensrelatie op te
bouwen met een steunfiguur. Ongeacht
of de persoon met wie kinderen praten een
vreemde of een bekende is, zijn de deelnemers
het erover eens dat bepaalde eigenschappen het
gemakkelijker maken om met een volwassene te
praten. De belangrijkste kwaliteit van een steunfiguur
is volgens kinderen diens betrouwbaarheid. Dit is
vooral relevant in de context van een ontvoering,
waar kinderen vaak te maken hebben gehad
met een vertrouwensbreuk binnen hun gezin.
Dergelijke ervaringen kunnen het voor kinderen
moeilijker maken om professionals en autoriteiten
te vertrouwen. Belangrijk om op te merken is dat
vertrouwen een wederkerige dynamiek is voor
kinderen - waarbij positieve ervaringen van zinvolle
betrokkenheid, kinderen helpen het vertrouwen in
volwassenen op te bouwen. Daarentegen blijven
kinderen die uitgesloten worden van beslissingen
met lastige gevoelens zitten (zoals woede,
ongemak, frustratie, teleurstelling, machteloosheid,
paniek, stress, verbazing, verwarring en pijn),
vooral wanneer ze de uitkomst van het besluit
als oneerlijk, problematisch of ongepast ervaren.
Hoewel kinderen meer vertrouwen hebben dat een
vertrouwensbreuk met hun dierbaren (bijv. ouders
of broers en zussen) kan worden hersteld, zijn
slechte ervaringen met en gebrek aan vertrouwen

De begeleider moet
specifiek zijn opgeleid en
moet het kind voldoende
tijd geven om te spreken
en uit te leggen, terwijl
hij/zij goed luistert door
de nodige aandacht
te schenken aan de
behoeften van het kind.
Jongere, Cyprus



Deze volwassene zou
het juiste soort vragen
moeten stellen. In deze
situatie vind ik open
vragen belangrijk. De
persoon die de vragen
stelt, mag de antwoorden
niet al in de mond van
het kind leggen.
Jongere, België

Het heeft weinig zin om
met een psycholoog in
Spanje te praten als die
geen Nederlands spreekt.
Jongere, België
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in autoriteiten moeilijker te herstellen en van grote
invloed op de houding van kinderen.
2. Zorg voor empathie, vertrouwelijkheid,
geduld, veiligheid, troost en
gelijkwaardigheid voor kinderen en
jongeren. Deze kwaliteiten worden door
deelnemers aangemerkt als belangrijk voor
professionele interactie met kinderen. Ook het
spreken van een taal die het kind begrijpt, wordt
genoemd. Als kinderen daarentegen het gevoel
hebben dat een volwassene niet ten volle
geïnteresseerd is, hen niet serieus neemt, ze niet
gelooft of ze dwingt iets te delen wat ze liever voor
zichzelf houden, zijn ze geneigd niet openlijk over
zaken te spreken die hen diep raken.
3. Geef kinderen en jongeren een stem
over de vorm en de aspecten van de
ondersteuning. Afhankelijk van factoren zoals
leeftijd, rijpheid hoeveel ze weten over de formele
omstandigheden waar ze mee te maken hebben
en hoe ze de relatie met hun familieleden ervaren,
kunnen ontvoerde kinderen uiteenlopende wensen
voor of behoeften aan hulp hebben. Sommige
kinderen zeggen dat ze liever met een familielid
(bijvoorbeeld een oudere broer of zus of een
tante) praten of met iemand die ze al kennen en
vertrouwen (bijv. een leraar of clubleider), in plaats
van met een vreemde (zoals een psycholoog of
een advocaat). Vooral als kinderen zich ‘verraden’
voelen in een vertrouwde familierelatie, kunnen
ze gevoeliger worden naar volwassenen toe.
Een confrontatie met mensen die ze niet kennen,
kan leiden tot gevoelens van desoriëntatie en
verwarring. Voor anderen is het tegenovergestelde
het geval: zij zien meerwaarde in praten met een
buitenstaander omdat ze liever iemand hebben
die neutraal en objectief is of het kind niet op een
subjectieve manier beïnvloedt. Verder merkten
andere deelnemers op dat het niet zoveel uitmaakt
met wie ze praten, zolang ze zich maar op hun
gemak voelen en als gelijke worden behandeld.
4. Ga zorgvuldig om met de verwachtingen
van kinderen en jongeren over de rol,
beperkingen en mogelijkheden van
professionele ondersteuning. Als kinderen
geïnformeerd zijn, is het makkelijker voor hen
om vertrouwensrelaties met volwassenen en
besluitvormers te ontwikkelen. Omgekeerd is een
gebrek aan informatie en het niet begrijpen van
wat er met hen gebeurt een katalysator voor lastige
gevoelens die schadelijk zijn voor het welzijn van
kinderen, zoals onzekerheid, destabilisatie, frustratie,
schaamte, angst, verwarring en teleurstelling. Om



Voor mij zou een
psycholoog niet de juiste
persoon zijn om mee te
praten. Ik heb inmiddels te
veel psychiaters gezien.
Jongere, België

te voorkomen dat deze gevoelens de overhand
krijgen, is het van cruciaal belang dat de
verwachtingen van het kind jegens professionals,
procedures en gebeurtenissen worden besproken,
verduidelijkt en zo nodig bijgestuurd. Zo moeten
bijvoorbeeld de grenzen van vertrouwelijkheid, de
afweging van verschillende belangen, de manier
waarop rekening wordt gehouden met de stem
van het kind en wat professionals al dan niet voor
hen kunnen doen, duidelijk aan kinderen worden
uitgelegd.
5. Respecteer de eigen grenzen van
kinderen en jongeren en dwing hen niet om
zich bloot te geven. Soms leiden persoonlijke
ervaringen van jongeren tot minder vertrouwen in
professionals. Hoewel gevoelens tijdelijk kunnen zijn
en kunnen afnemen als ze met zorg en aandacht
worden behandeld, wijzen kinderen erop dat het
herstellen van vertrouwen of het te boven komen
van traumatische ervaringen veel moeilijker is.
Het soort hulp dat kinderen nodig hebben, kan
daarom verschillen, afhankelijk van hun situatie en
hun persoonlijkheid. Sommige kinderen worden
liever met rust gelaten, zo lang als ze weten dat
er iemand is die naar hen luistert wanneer ze dat
nodig hebben.

Achtergrondnotitie –
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Het hebben van een (oudere) broer of zus om mee te praten kan goed voor
hen zijn, omdat die hun standpunt beter kan begrijpen.

Jongere, Cyprus

Wie zien kinderen en jongeren
als steunfiguur?

Op de vraag naar wie ze zich met hun vragen
zouden wenden, zeiden deelnemers dat ze zich
het gemakkelijkst voelen bij mensen die ze al
kennen en met wie ze een goede band
hebben, met name familieleden. Maar ook zeiden
ze dat “iedereen met wie je vertrouwelijk en in
vertrouwen kunt spreken” (jongere, Cyprus) in een
goede positie zou zijn om hen te helpen. Sommige
deelnemers verwezen in algemene termen naar
“buitenstaanders”, oftewel iemand die niets
te maken heeft met het conflict tussen de ouders,
maar die niet per se een professional is, evenals
naar “vertrouwenspersonen” of therapeuten
zonder hun functie te specificeren. Advocaten
worden genoemd, maar onder voorbehoud dat
“het afhangt van het karakter van de advocaat en de
relatie die hij/zij heeft met het kind” (jongere, Cyprus).
De persoon moet toegankelijk zijn en openstaan om
over gevoelige onderwerpen te praten.
Onder ‘normale’ omstandigheden, wanneer het
niet om een ontvoering gaat, zouden deelnemers
hun ouders in vertrouwen nemen om over dingen te
praten die hen dwarszitten. Vooral met betrekking tot
jonge kinderen geven deelnemers aan dat als zij het
kind waren, ze hun ouders zouden vertrouwen en
met hen zouden praten, zelfs als wat ouders gedaan
hadden verkeerd was. Zelfs als het vertrouwen
binnen het gezin is geschaad, hebben kinderen
nog steeds het gevoel dat het gezin emotionele
veiligheid biedt.
Wanneer het specifiek over ontvoering gaat, zouden
deelnemers hun grootouders en (oudere) broers
en zussen in vertrouwen nemen. In het bijzonder
zouden grootouders met de ontvoerende ouder

kunnen praten om te proberen hen van gedachten
te laten veranderen. Niettemin zien deelnemers ook
het risico dat de grootouders te snel de kant van
hun eigen kind kiezen ten opzichte van de andere
ouder (zo kunnen grootouders aan moederszijde
‘bevooroordeeld’ zijn om de kant van de moeder
van het kind te kiezen). Dezelfde opmerking werd
gemaakt met betrekking tot andere familieleden,
zoals tantes of ooms. Ze zouden hulp kunnen
bieden aan kinderen, maar de mate van vertrouwen
hangt af van de band die ze met het kind hebben en
hoe goed ze er in slagen niet de kant van hun eigen
broer of zus te kiezen.
Kinderen en jongeren worden gerustgesteld door
de aanwezigheid van hun (vaak oudere) broers en
zussen. Sommige deelnemers voelden zich echter
beschermend jegens hun (vaak jongere) broertjes en
zusjes en gaven er de voorkeur aan om hen buiten
het conflict te laten. Ze waren bezorgd dat hun
broertjes of zusjes belast zouden worden met het
conflict en dat ze hen niet volledig zouden kunnen
beschermen.
Daarnaast worden leraren, clubleiders,
vrienden, klasgenoten en de ouders van
leeftijdsgenoten als mogelijke steunfiguren
aangeduid die namens het kind actie kunnen
ondernemen. Ouders van leeftijdsgenoten worden
vooral genoemd als concrete actie nodig is, zoals
praten met de achtergebleven ouder van het kind
of met de autoriteiten. Als het kind of de jongere
alleen emotionele steun nodig heeft, kunnen vrienden
voldoende zijn, ook al betwijfelden sommige
deelnemers of dit op jonge leeftijd wel echt mogelijk
is. Niettemin is het belangrijk om de kracht van
kinderen en jongeren om elkaar te steunen zonder
de inmenging van volwassenen te benadrukken.
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TERUGKEER MET RESPECT
VOOR KINDERRECHTEN
Doel: De mensenrechten van kinderen
en jongeren in ontvoeringsprocedures
zijn gegarandeerd
V

Zorg vanaf het begin van de
terugkeerprocedure voor expliciete steun aan
kinderen en jongeren.

V

Informeer kinderen en jongeren op een
respectvolle en veilige manier over de
beslissing.

V

Zorg voor extra steun aan het gezin als geheel,
zodat contact tussen ouders en kinderen
mogelijk blijft

V

Zorg voor een respectvolle en veilige
tenuitvoerlegging van de terugkeerbeslissing.

V

Wanneer de politie betrokken kan worden bij
kinderontvoeringszaken, moet dat een laatste
redmiddel blijven.

V

Creëer comfortabele omstandigheden voor
kinderen en jongeren die na een ontvoering
moeten terugreizen.

V
V

Zorg voor opvolging bij aankomst.

V

V
V

Zorg voor een evenwicht tussen het
beschermen van kinderen en jongeren in
kwetsbare situaties en het garanderen dat hun
stem wordt gehoord.
Neem de opvattingen van kinderen
e n j o n g e re n g e d u re n d e h e t h e l e
besluitvormingsproces serieus.
Formuleer terugkeerbesluiten tijdig, zo
gedetailleerd mogelijk en kindvriendelijk.

Zorg voor voortgezette steun aan kinderen,
jongeren en hun gezinnen om hen weer aan
het dagelijks leven te helpen wennen.
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Het is moeilijk
om naar een nieuwe
omgeving te verhuizen.
Jongere, Cyprus



Een onafhankelijke
professional zou naar
het kind kunnen luisteren
tijdens de procedure
en zou de andere
professionals kunnen
adviseren als er iets niet
duidelijk of nuttig is.
Jongere, Cyprus



Als ik de rechter
was, zou ik erop staan
dat de ouders eerst met
elkaar praten.
Jongere, België

Nou, dit [terugkeren] is
niet niks. Het heeft een
grote impact. Het is niet
het soort beslissing dat
niets te betekenen heeft,
toch?
Jongere, België

Een ontvoering doormaken en daarna moeten
terugkeren naar het land waar je altijd woonde,
zijn bijzonder bewogen ervaringen voor kinderen.
Bij de toepassing van het wettelijk kader moeten
rechters en andere professionals ervoor zorgen
dat kinderen zich veilig, gerespecteerd en serieus
genomen voelen. Tegelijkertijd zijn het vermijden van
schaamte, ongemak en trauma van cruciaal belang
tijdens het hele proces. Kinderen en hun gezinnen
moeten vóór, tijdens en na de terugkeer steun
kunnen krijgen om negatieve gevolgen op korte
en langere termijn te beperken. Bovendien blijven
de aanbevelingen in de verschillende fiches – met
betrekking tot de interactiestijl van volwassenen, de
juiste informatie, de gezinsomgeving en de behoefte
aan steun – ook gedurende deze hele procedure
van kracht.
Om mensenrechten van kinderen en jongeren in
ontvoeringsprocedures te garanderen, moeten
volwassenen ervoor zorgen dat de terugkeer de
rechten van kinderen en jongeren respecteert:
1 . Zo r g v a n a f h e t b e g i n v a n d e
terugkeerprocedure voor expliciete steun
aan kinderen en jongeren. Kinderen krijgen
het liefst informatie en hulp van iemand die ze
vertrouwen. Over het algemeen zijn ouders het eerste
aanspreekpunt voor een kind. In de context van een
kinderontvoering kunnen de belangen van ouders
en kinderen echter botsen, waardoor de objectiviteit
van de procedure kan worden ondermijnd wanneer
de informatie uitsluitend van één ouder afkomstig
is. Zo is het bijvoorbeeld niet in het belang van een
ontvoerd kind om tijdens de terugkeerprocedure te
worden vertegenwoordigd door een ouder naar
wie het kind niet wil terugkeren. Dit leidt tot een
belangenconflict dat noch in het belang van het
kind, noch in het belang van een eerlijk proces is (zie
ook ECtHR, dissenting opinion in Raw). Tegelijkertijd
hebben deelnemers de ervaring dat de afstand tot
autoriteiten zoals rechters of politiemensen vaak te
groot is om een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Daarom moet altijd naar manieren worden gezocht
om professionele steun te combineren met steun
van iemand die het kind kan (gaan) vertrouwen.
Om dit recht van het kind waar te maken, kan een
derde, onafhankelijke persoon worden benoemd
die het kind tijdens alle stappen van de procedure
kan begeleiden en informeren. Deze persoon moet
expliciet gemandateerd zijn om het kind zowel
emotioneel als praktisch te ondersteunen en om het
kind voor te bereiden op terugkeer. De aangewezen
professional moet het kind volledig op de hoogte
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houden van de juridische procedure en van wat
er gaat gebeuren als het kind weer terug is in het
land waar het altijd woonde. Nederland lijkt, dankzij
het gebruik van de bijzondere curator in gevallen
van kinderontvoering, een passend antwoord te
bieden op dit belangenconflict. De bijzondere
curator wordt door de rechtbank benoemd om de
belangen van een kind te verdedigen in juridische
procedures waarbij een ouder of voogd dit niet kan
of wil doen.
2. Zorg voor extra steun aan het gezin als
geheel, zodat contact tussen ouders en
kinderen mogelijk blijft. Uit onderzoek bij
ouders die een ontvoering hebben meegemaakt,
blijkt dat ouders zich in het algemeen tijdens
en na de ontvoering niet erg gesteund voelen
door professionals. De advocaat en de Centrale
Autoriteitworden over het algemeen gezien als
behulpzamer dan de politie, de bemiddelaar
of de ambassade, maar niemand scoort meer
dan een 3 op een schaal van 1 (helemaal niet
behulpzaam) tot 5 (zeer behulpzaam). Kinderen
en jongeren hebben er op hun beurt op gewezen
dat veranderende gezinsdynamiek en de pijn of het
verdriet van ouders een fundamentele weerslag kan
hebben op hun welzijn. Zo benadrukken ze dat,
naast de individuele en steun op maat aan kinderen
zelf, ouders ook niet aan hun lot mogen worden
overgelaten bij een terugkeersituatie. Organisaties
of professionals met expertise in het bemiddelen bij
gezinnen met hoog oplopende conflicten kunnen
een rol spelen in het bieden van gezinssteun om zo
het contact tussen kinderen en ouders te herstellen,
vorm te geven en te onderhouden. Gelegenheden
voor ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten
gedurende de procedures (bijvoorbeeld in speciale
ruimtes in het gerechtsgebouw, waar nodig
onder begeleiding van een professional) moeten
worden gebruikt om continuïteit in het contact te
waarborgen. Deelnemers wezen er ook op dat
contact tussen gezinsleden niet alleen een recht
is van een kind, maar ook van ouders. Rechten
en verantwoordelijkheden op dit gebied zijn
volgens hen met elkaar verbonden. Evenzo kunnen
ouders, als de omstandigheden het toelaten, als
sleutelfiguren betrokken worden bij het realiseren
van de rechten van kinderen en bij het scheppen
van een veilige en vertrouwde omgeving.

Later, wanneer ze thuis is,
zou iemand contact met
[het kind] moeten opnemen
en vragen stellen, zoals
‘Hoe gaat het nu?
Jongere, België

3. Zorg voor een evenwicht tussen het
beschermen van kinderen en jongeren in
kwetsbare situaties en het garanderen
dat hun stem wordt gehoord. Rechters,
bemiddelaars en andere professionals met
beslissingsbevoegdheid, alsmede ouders en
andere steunfiguren, moeten zorgen voor een
eerlijke balans tussen het beschermen van kinderen
in kwetsbare situaties en ervoor zorgen dat hun
stem wordt gehoord. Het hebben van voldoende
beschermings- en ondersteuningsmaatregelen
tijdens een procedure is cruciaal voor de veiligheid
en de mensenrechten van het kind, maar
maatregelen om een adequate

hoorzitting van het
kind te waarborgen zijn dat evenzeer. Het zien van
ontvoerde kinderen als uitsluitend kwetsbaar (d.w.z.
zonder de agency van kinderen te onderkennen),
leidt er vaak toe dat volwassenen te voorzichtig
zijn om kinderen ruimte te geven bij het nemen van
beslissingen. Deze ‘beschermreflex’ kan ongegrond
zijn wanneer die verband houdt met het eigen
gebrek aan vertrouwen van volwassenen over een
hoorzitting. Volwassenen moeten ervoor waken
dat ze hun eigen onzekerheden niet op het kind
overbrengen door hen te betuttelen of in hun plaats
te besluiten dat gehoord worden traumatisch zou
zijn voor kinderen.
4. Neem de opvattingen van kinderen
e n j o n g e r e n g e d u r e n d e h et h e l e
besluitvormingsproces serieus. Ondanks
het wettelijke recht van kinderen om te worden
gehoord, zit er spanning in hoe hoorzittingen
zinvol kunnen worden gemaakt binnen de grenzen
van wettelijke, procedurele en organisatorische
voorwaarden. Hoewel juridische procedures snel
moeten worden gestart en uitgevoerd, kunnen er
in de praktijk enkele maanden verlopen tussen het
moment van de ontvoering en het moment dat een
terugkeerbesluit genomen is. Gedurende de tijd die
nodig is om tot een beslissing te komen, kan het kind
gewend raken aan de nieuwe omgeving, bijv. door
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naar school te gaan, te zorgen voor een
huisdier of nieuwe vrienden te maken.
Zodra een terugkeerbesluit is genomen,
treedt het echter meestal onmiddellijk in
werking. Als er onvoldoende rekening
wordt gehouden met het perspectief van
het kind, kan dit opnieuw een plotselinge
breuk in het dagelijks leven van het
kind veroorzaken. Net als bij andere
besluitvormingsprocessen die hen
aangaan, geldt dat hoe meer kinderen
zich betrokken en gerespecteerd
voelen bij het terugkeerbesluit des te
gemakkelijker het voor hen zal zijn om
zich aan de definitieve overeenkomst aan
te passen (zie onderzoek door Taylor &
Gollop). Wanneer de rechter bijvoorbeeld
modaliteiten voor terugkeer opneemt in
het vonnis (bijv. over beschikbaarheid
van professionele ondersteuning aan
het kind bij terugkeer, of een regeling
over het contact tussen het kind en beide
ouders), dienen deze modaliteiten met
het kind te worden besproken en moet
adequaat belang worden gehecht aan
het perspectief van het kind. Adequaat
belang hechten betekent niet dat
de standpunten van kinderen altijd
doorslaggevend of superieur moeten
zijn aan andere opvattingen. Kinderen
moeten er zeker van zijn (in woorden en
in daden) dat de beslissers begaan zijn
met de veiligheid en belangen van het
kind en dat deelname aan procedures of
het delen standpunten geen negatieve
gevolgen heeft voor het kind.
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5. Formuleer terugkeerbesluiten tijdig, zo
gedetailleerd mogelijk en kindvriendelijk.
Beslissers in terugkeerprocedures bevinden zich in
het midden tussen enerzijds de noodzaak van een
snelle procedure en anderzijds de tijd nemen om
de juiste beslissing te nemen. Tegelijkertijd moeten
terugkeerbevelen ook zo gedetailleerd en specifiek
mogelijk zijn om te anticiperen op mogelijke
handhavingsproblemen. Rechters moeten gebruikmaken
van hun competentie om precies aan te geven wat er van
elke partij wordt verwacht en de termijn waarbinnen de
gespecificeerde acties moeten worden ondernomen (zie
onderzoek door Lowe). Daarnaast hebben jongeren erop
gewezen dat rechters er rekening mee moeten houden
of de gevolgen van hun besluiten praktisch haalbaar
zijn. De beoordeling van de belangen van kinderen en
hun standpunten moet zorgvuldig worden weergegeven
in de uitspraak, bij voorkeur in kindvriendelijke taal die
het kind gemakkelijk kan begrijpen en waardoor hij/zij
de juridische redenering kan volgen (zie het voorbeeld
door rechter Peter Jackson van het Hooggerechtshof
van Engeland en Wales). De mogelijkheid van kindinclusieve bemiddeling of vormen van alternatieve
geschillenbeslechting waarbij kinderen daadwerkelijk
op een veilige manier worden betrokken, kan met name
relevant zijn om tot goede resultaten te komen bij het
opstellen en uitvoeren van een terugkeerbevel.
6.Informeer kinderen en jongeren op een
respectvolle en veilige manier over de
beslissing. Nadat het besluit over terugkeer is genomen,
wordt de uitkomst meestal aan de ouders meegedeeld
en niet rechtstreeks aan het kind. In gezinnen met veel
conflicten waar de communicatie tussen de ouders en
kinderen problematisch kan zijn, kan dit een serieuze
belemmering vormen in de procedure. De begeleider van
het kind, die bij de start van de procedure is benoemd,
moet kinderen (en indien nodig ook de ouder(s) van het
kind) adviseren en informeren om hen te helpen om het
besluit te accepteren. Terwijl kinderen het spijtig vinden
wanneer ze niet de mogelijkheid krijgen om invloed uit te
oefenen op de uitkomst van een besluit, begrijpen ze wel
dat sommige beslissingen definitief zijn. In die gevallen
is het voor kinderen van cruciaal belang om informatie
te krijgen, vragen te kunnen stellen en daar zorgvuldige
antwoorden op te krijgen. Hoe duidelijker ze een beeld
krijgen van de onderliggende redenen, perspectieven,
gevoelens en gevolgen van belangrijke beslissingen, des
te groter de kans dat ze manieren vinden om de uitkomst
te accepteren. En ook: hoe meer ze ervaren dat de
volwassenen goede bedoelingen hebben, des te minder
belangrijk het wordt om elk aspect van een beslissing te
begrijpen. Positieve aspecten van een beslissing kunnen
worden benadrukt om kinderen gerust te stellen.
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7. Zorg voor een respectvolle en
v e i l i g e t e n u i t vo e r l e g g i n g va n d e
terugkeerbeslissing. Bij het bespreken van de
behoeften en rechten van kinderen met betrekking
tot de uitvoering van het terugkeerbevel, maakten
jongeren onderscheid tussen situaties die volledig
uit de hand lopen en situaties waarin een redelijke
overeenstemming tussen de ouders kan worden
bereikt. Terwijl in het laatste geval de reis een
relatief onschadelijke ervaring kan zijn, mits op
een passende wijze georganiseerd, sloten de
deelnemers in het eerste geval niet uit dat de politie
zou moeten ingrijpen. Specifieke risico’s voor het
welzijn van het kind kunnen zich bijv. voordoen in
situaties waarin de ontvoerende ouder weigert het
kind terug te laten keren en op geen enkele wijze
wil samenwerken. Hier kan sprake zijn van obstructie
die de tenuitvoerlegging van het terugkeerbevel
vertraagt of voorkomt (zie bijv. Schulz). In zulke
gevallen kunnen een lokalisatieopdracht en
gespecialiseerde diensten nuttig zijn bij het
vaststellen van de verblijfplaats van een kind (zie
Lowe).
8. Wanneer de politie betrokken kan
worden bij kinderontvoeringszaken, moet
dat een laatste redmiddel blijven.Deelnemers
spraken uitvoerig over politie-interventies. Terwijl
sommige kinderen erop wijzen dat de politie een
rol kan spelen bij het lokaliseren van het kind of
de ouders te ontmoedigen om het kind nog eens
te ontvoeren, «kan het inschakelen van de politie
schokkend zijn voor het kind» (jongere, België). Het
inschakelen van de politie moet alleen worden
overwogen als alle andere opties zonder succes
zijn gebleven: «De politie is echt het allerlaatste
middel, alleen als niemand anders de terugkeer
kan verzorgen of zich bij het kind kan voegen. En
dan moeten de politiemensen zich kindvriendelijk
gedragen en hem/haar genoeg informatie geven
over wat er gaande is – je gaat nu terug naar België,
neem afscheid van je moeder – en ze moeten kalm
zijn, want ja, het is nog maar een kind… ” (jongere,
België). Het gedrag van politiemensen is cruciaal
voor kinderen: «Ik denk dat het op zich oké is dat
de politie er bij betrokken wordt, maar dat moet

op een vriendelijke manier gebeuren, niet zomaar
binnenvallen en weer vertrekken, dat kun je niet
maken» (jongere, België). Jongeren in Hongarije
bespraken dit ook: «Ik zou me rustiger voelen als ik
met de politieman had kunnen praten, en ik werd
alleen maar zenuwachtiger toen die, laten we
zeggen, niet al te vriendelijk was.» Ze suggereren dat
wanneer de politie arriveert, ze hun situatie zouden
willen uitleggen, en dan «zou de politieman meer
begrip hebben en zichzelf in de positie van het kind
plaatsen» (jongere, Hongarije). Eerder onderzoek
laat zien dat de arrestatie van een ouder zeer
traumatisch kan zijn voor kinderen en vermeden
moet worden. Dit is in lijn met de redenering van
het EHRM, dat herhaaldelijk heeft geoordeeld dat
dwangmaatregelen waarbij kinderen betrokken
zijn op dit gevoelige gebied niet wenselijk zijn
(zie bijv. EHRM, Ignaccolo Zenide §106) of zelfs
uitgesloten moeten worden in het belang van het
kind (zie bijv. EHRM, Raw §80). Wanneer de politie
als laatste redmiddel moet ingrijpen, is het, vooral
in aanwezigheid van kinderen, een vereiste dat
transparant wordt duidelijk gemaakt wat er aan de
hand is en wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Kinderen moeten niet het gevoel krijgen dat ze iets
verkeerd hebben gedaan.
9. Creëer comfortabele omstandigheden
voor kinderen en jongeren die na een
ontvoering moeten terugreizen. Het is
belangrijk voor jongeren dat iemand die het kind
vertrouwt hem/haar begeleidt tijdens de vlucht,
zowel «om er voor te zorgen dat hij/zij daadwerkelijk
aankomt» en omdat «het fijner is dan alleen te
moeten reizen» (jongere, België). Deze persoon kan
een ouder zijn (al wijzen sommige kinderen er op
dat ze liever niet hebben dat het de ontvoerende
ouder is), een grootouder of nog een ander
persoon die niet specifiek wordt genoemd. Ze
merken ook op dat sommige kinderen het gewend
zijn om alleen te vliegen en zich op hun gemak
kunnen voelen met alleen het gezelschap van een
stewardess. Ze verwijzen ook naar situaties waarin
ze zelf alleen hebben gereisd, waarin ze andere
kinderen op deze manier hebben zien reizen, of
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Naar het kind luisteren helpt
heel veel. Je leert de persoon
kennen over wie je een beslissing
neemt. Gevoelens en emoties zijn
moeilijker over te brengen via een
vertegenwoordiger.
Jurist, Kroatië

wanneer ze iemand kennen die ooit zelf alleen het
vliegtuig heeft genomen.
10. Zorg voor opvolging bij aankomst.
Als kinderen eenmaal terug zijn in hun land van
herkomst, denken de deelnemers dat het goed zou
zijn als de achtergebleven ouder of iemand anders
met wie ze een vertrouwensrelatie hebben, het kind
bij aankomst ophaalt. Jongeren opperden ook dat
een ontvoerd kind misschien niet meteen terug wil
naar het huis van de achtergebleven ouder. Het kind
kan misschien beter eerst wat tijd door te brengen
bij grootouders of iemand anders die ze vertrouwen,
zodat de ouders de tijd kunnen nemen om zaken
te regelen «en hun kind hier buiten laten» (jongere,
België). Deelnemers wezen er ook op dat dit het
kind kan beschermen wanneer het conflict tussen
de ouders nog niet is opgelost of enige tijd nodig
heeft om af te koelen. Wanneer de ontvoerende
ouder met het kind terugkeert, kunnen aanvullende
veiligheidsmaatregelen nodig zijn om de ouder te
beschermen (bijv. in gevallen van vermeend huiselijk
geweld).
11. Zorg voor blijvende steun voor kinderen,
jongeren en hun gezinnen om weer aan het
dagelijkse leven te wennen. Met bevindingen
uit eerder onderzoek in gedachten is het gezien
de langetermijneffecten van kinderontvoering na
terugkeer evenzeer belangrijk dat professionele
ondersteuning (bijv. via de kinderbescherming of
een psycholoog) beschikbaar is voor kinderen en
hun families. Kinderen en ouders kunnen tijd nodig

hebben om zich weer aan te passen en manieren
te vinden om met mogelijk trauma, stress en angst
om te gaan. Jongeren gaven aan dat als een
van de partijen (kinderen en/of ouders) aangeeft
behoefte te hebben aan psychologische hulp
bij het verwerken van wat er is gebeurd, deze
hulp aan hen moet worden aangeboden. Een
deelnemer hoopt dat er iemand is die na een tijdje
contact opneemt met het kind. Ondersteuning
door leeftijdsgenoten wordt ook als mogelijkheid
genoemd. Innovatieve manieren om dit te kunnen
organiseren zijn bijvoorbeeld «jeugdkampen voor
kinderen die een ontvoering hebben doorgemaakt,
waar ze ervaringen kunnen delen met anderen
en een tijdje kunnen blijven, terwijl ouders tot rust
kunnen komen na deze stressvolle periode» (child
protection officer, België). Om kinderen te helpen
zich weer aan te passen kan het nuttig zijn om hen
op een bepaalde manier tegemoet te komen na
deze zware tijd (bijv. door ze een eigen kamer te
geven en zelf te laten beslissen hoe ze die gaan
schilderen, of door kleine gebaren, beloningen,
vrijheden of rituele handelingen).
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Achtergrondnotitie Hoe kan de relatie van kinderen
en jongeren met volwassenen
in gezagsposities worden
begrepen?

Wanneer ze geconfronteerd zouden worden
met volwassenen in een gezagspositie, legden
deelnemers uit dat ze zich om verschillende
redenen beschaamd, bezorgd, gedestabiliseerd,
kwetsbaar en machteloos zouden voelen. Ze
zijn er met name bang voor dat volwassenen in
machtsposities hen niet serieus zouden nemen.
Kinderen en jongeren zijn bang dat ze zich niet
volledig kunnen uitdrukken omdat ze zich niet op
hun gemak voelen in het gezelschap van een
professional die ze als intimiderend ervaren. Zoals
het volgende gesprek in een van de focusgroepen
laat zien, maakt het jongeren onzeker bij het
nadenken over een gesprek tussen een ontvoerd
kind en een rechter:
Deelnemers legden ook uit dat kinderen misschien
niet begrijpen wat er met hen gebeurt (bijv. door
een gebrek aan informatie of onvoldoende
communicatie), dat ze zich buitengesloten kunnen
voelen (bijv. omdat de beslissing al is genomen
zonder hun inbreng of mogelijkheid om iets te
veranderen), dat ze zich vernederd, kwetsbaar of
machteloos kunnen voelen (bijv. dat ze instabiliteit
zouden creëren in de gezinsomgeving wanneer
ze zich uitspreken), dat ze niet altijd zijn voor de
consequenties als ze hun standpuntkenbaar
maken (bijv. door instabiliteit te creëren in de
gezinsomgeving door zich uit te spreken), of dat
ze het mogelijk moeilijk hebben omdat ze familie
en vrienden missen. Kinderen zijn wellicht niet
bereid om mee te werken of vertonen moeilijk
gedrag als ze deze emoties voelen. Rekening

houdenmet de rechten en behoeften van kinderen
in deze omstandigheden, in overeenstemming met
de bovenstaande aanbevelingen, kan hen helpen
om deze problemen te boven te komen en zich op
een constructieve manier open te stellen.
Aangezien de meeste kinderen en jongeren die
deelnamen aan de workshops geen persoonlijke
ervaring hebben gehad met het spreken met rechters,
kunnen deelnemers vooronderstellingen hebben
die niet volledig overeenkomen met de realiteit.
Ongeacht of de redenen voor de terughoudendheid
in een bepaalde situatie reëel zijn of ingebeeld,
kunnen ze wel boosheid, angst en zenuwachtigheid
aanwakkeren en daarmee het welzijn van het kind
tijdens de besluitvormingsprocessen hinderen.
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Kind 1: Ik ben bang dat de rechter niet
gewend is om tegen een jong kind
te praten, dat is intimiderend... Deze
mensen zijn zo groot... en dan kun je
niet zomaar alles zeggen wat je denkt.
Kind 2: Ik denk dat als je met een
rechter praat, je als een volwassene
moet overkomen.
Kind 1: Ja, ze kijken een beetje op je
neer.
[De groep is het hiermee eens.]

Kind 2: En als je iets zegt dat een beetje
kinderachtig is, denken ze waarschijnlijk
‘Ach, het is een kind, wat weet die nou’.
Kind 3: Haar mening doet er niet toe.
Gesprek tussen jongeren, België

32

33

PRAKTIJKGIDS - Juni 2021

SAMENVATTING VAN
DE AANBEVELINGEN
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SAMENVATTING VAN
DE AANBEVELINGEN
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INTERACTIESTIJL
V

Luister aandachtig en actief naar de stem van
kinderen en jongeren.

V

Wees duidelijk over de mate van invloed die
kinderen en jongeren hebben.

V

Geef kinderen en jongeren de tijd en ruimte
om vertrouwen te krijgen in de volwassene(n)
tegenover hen.
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INFORMATIE
EN DIALOOG
V

Gebruik een hoogwaardige communicatiestijl
om kinderen en jongeren te informeren.

V

Zorg voor een open dialoog waarin
daadwerkelijk wordt geluisterd naar de stem
van kinderen en jongeren.

V
V

Wees beleefd, geduldig en oprecht.
Accepteer en geef ruimte aan de emoties en
het gedrag van kinderen en jongeren.

V

Zorg voor continuïteit en een doorlopende
conversatie gedurende de ontvoering.

V

Voorkom schuldgevoelens bij kinderen en
jongeren door te verzekeren dat deze situatie
niet hun verantwoordelijkheid is.

V

Kies zorgvuldig een geschikte tijd en ruimte
om een kind of jongere te informeren over
belangrijke gebeurtenissen.

V

Geef kinderen en jongeren genoeg details.

RELATIES VAN VERTROUWEN
EN GENEGENHEID
V

Voorkom vervreemding, ook als ouders
gescheiden wonen.

V

Vermijd scheiding van broers en zussen, maar
weeg hun belangen wel individueel af.

V

Herstel na een vertrouwensbreuk de relatie met
kinderen en jongeren.

V

V
V

Erken fouten.

Geef ruimte aan moeilijke gevoelens
die voortkomen uit de onevenwichtige
gezinssituatie.

V

Zorg voor voldoende stabiliteit voor kinderen
en jongeren in moeilijke omstandigheden.

Voorkom te allen tijde dat kinderen en jongeren
moeten kiezen tussen hun ouders.

Alleen als ik het standpunt van deze persoon begrijp, ben
ik bereid om me aan zijn/haar regels te houden.
Jongere, Cyprus
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STEUNFIGUREN
V
V

Geef kinderen en jongeren de kans en de tijd
om een vertrouwensrelatie

op te bouwen met
een steunfiguur.
Zorg voor empathie, vertrouwelijkheid, geduld,
veiligheid, troost en gelijkwaardigheid voor
kinderen en jongeren.

V

Geef kinderen en jongeren een stem over de
vorm en de aspecten van de ondersteuning.

V

Ga zorgvuldig om met de verwachtingen van
kinderen en jongeren over de rol, beperkingen
en mogelijkheden van professionele
ondersteuning.

V

Respecteer de eigen grenzen van kinderen en
jongeren en dwing hen niet om zich bloot te
geven.

Kind 1: Sommige mensen houden er niet van zich bloot te geven
aan vreemden. Het is misschien moeilijk om over dingen te praten.
Kind 2: Je zou het ook kunnen opschrijven... of gewoon tegen jezelf
vertellen wat je doormaakt.
Kind 1: Het hangt ervan af wie je bent, of je je gemakkelijk openstelt
of niet.
Gesprek tussen jongeren, België

RECHTEN-RESPECTERENDE
TERUGKEER
V

Zorg vanaf het begin van de
terugkeerprocedure voor expliciete steun aan
kinderen en jongeren.

V

Informeer kinderen en jongeren op een
respectvolle en veilige manier over de
beslissing.

V

Zorg voor extra steun aan het gezin als geheel,
zodat contact tussen ouders en kinderen
mogelijk blijft

V

Zorg voor een respectvolle en veilige
tenuitvoerlegging van de terugkeerbeslissing.

V

Zorg voor een evenwicht tussen het
beschermen van kinderen en jongeren in
kwetsbare situaties en het garanderen dat hun
stem wordt gehoord.

V

Wanneer de politie betrokken kan worden bij
kinderontvoeringszaken, moet dat een laatste
redmiddel blijven.

V

Creëer confortabele omstandigheden voor
kinderen en jongeren die na een ontvoering
moeten terugreizen.

V
V

Zorg voor opvolging bij aankomst.

V
V

Formuleer terugkeerbesluiten tijdig, zo
gedetailleerd mogelijk en op kindvriendelijk.
Neem de opvattingen van kinderen
e n j o n g e re n g e d u re n d e h e t h e l e
besluitvormingsproces serieus.

Zorg voor voortgezette steun aan kinderen,
jongeren en hun gezinnen om hen weer aan
het dagelijks leven te helpen wennen.
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Wat kunnen volwassenen doen om zorg
te dragen voor het welzijn en de rechten
van ontvoerde kinderen en jongeren in
besluitvormingsprocessen in het algemeen,
en specifiek in formele omstandigheden?
Om kinderen en jongeren...

ZICH BETROKKEN TE LATEN VOELEN
BIJ DE BESLUITVORMINGSPROCESSEN
Moeten alle volwassenen ...

V

Positieve aspecten van de beslissing
benadrukken

V

Actief en zorgvuldig luisteren, ook naar
o n u i t g e s p ro k e n w o o rd e n , e n h u n
betrokkenheid met het kind tonen (bijv. via
lichaamstaal, knikken, oogcontact...)

Het kind vrijelijk laten spreken (bijv. niet
oordelen over wat het kind wel of niet bereid
is om te delen, het kind niet onderbreken of
corrigeren)

V

Expliciet zeggen en laten zien aan het kind
dat wat hij/zij zegt belangrijk en waardevol is

V

V

Er zorg voor dragen dat kinderen weten en
begrijpen in hoeverre ze de uitkomst van een
beslissing kunnen beïnvloeden

Kinderen de kans geven om de mogelijke
uitkomsten van procedures te bespreken

V

V

Onderscheid maken tussen aspecten van
een beslissing waar een kind wel of niet een
directe invloed op kan hebben

Kinderen vragen aan welke oplossingen
zij denken om problemen waar ze mee
geconfronteerd worden aan te pakken

V

V

Kinderen om hun standpunten vragen over
de uiteindelijke uitkomst, zelfs al hebben
kinderen geen mogelijkheid om deze te
veranderen, en reflecteren over hoe ze de
opvattingen van het kind zo goed mogelijk in
de definitieve beslissing kunnen incorporeren

Kinderen volledig uit te leggen hoe hun
perspectieven bij de besluitvorming zijn
meegenomen

V

Toewijding tonen in het luisteren naar de
meningen van kinderen, ongeacht de
uitkomst van de beslissing

V

Belangstelling tonen in de standpunten van
het kind (bijv. door het kind te vragen wat de
redenen zijn voor deze standpunten

V

Moeten professionals in formele
omstandigheden in het bijzonder...

V

Duidelijk maken dat, hoewel de standpunten
van het kind belangrijk zijn, kinderen niet
verantwoordelijk zijn voor de beslissing waar
ze moeten wonen
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Om kinderen en jongeren...

ZICH GERESPECTEERD TE LATEN
VOELEN DOOR VOLWASSEN IN
EEN MACHTSPOSITIE
Moeten alle volwassenen ...

V

Beleefd zijn en grof of verwerpelijk gedrag
vermijden

V
V

Het kind niet kleineren of betuttelen

V

Geduldig zijn (bijv. op een vriendelijke en
begrijpelijke manier uitleggen wat er van
het kind verwacht wordt, beschikbaar zijn en
open om alle vragen te beantwoorden die
het kind zou kunnen hebben, het kind de tijd
geven om zich open te stellen...)

V

De emoties, ervaringen en gedrag van
kinderen accepteren en er ruimte aan geven
(bijv. empathie, begrip en erkenning tonen
voor de emoties en ervaringen van kinderen
wanneer ze geconfronteerd worden met
situaties die moeilijk voor hen zijn)

V

Een kwalitatief hoogwaardige
communicatiestijl aannemen naar
kinderen toe (bijv. zorgen voor continuïteit,
opmerkzaamheid, positiviteit, oprechtheid,
vertrouwen, veiligheid, kindvriendelijkheid,
transparantie en eerlijkheid tegenover
kinderen)

V

Kinderen nooit dwingen om zich open te
stellen of om standpunten in te nemen als ze
daarvoor niet klaar zijn

Authentiek, oprecht en eerlijk zijn (bijv. door
hun steun niet alleen te laten zien in woorden,
maar ook in daden)
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Om kinderen en jongeren...

TE LATEN BEGRIJPEN WAT ER MET
HEN GEBEURT
Moeten alle volwassenen ...

V
V

Informatie verstrekken over wat er is gebeurd,
wat er nu gebeurt en wat er in de toekomst
gaat gebeuren
Instaan voor open en doorlopende
communicatie

V
V

Kinderen de kans geven om vragen te stellen

V

Duidelijke taal gebruiken die is aangepast
aan de cognitieve vaardigheden van
het kind, zonder het kind te kleineren of te
betuttelen

V

Toereikende antwoorden geven op de
vragen van kinderen

V

Eenvoudige, positieve en geruststellende taal
gebruiken

V

Vermijden om het kind onnodig te overstelpen
of ongerust te maken

V
V
V

Informatie herhalen als dat nodig is

V

De redenen uitleggen achter hun gedrag,
vragen en beslissingen

V

Aan kinderen uitleggen wat er van hen wordt
verwacht

Op een vriendelijke, duidelijke en
zelfverzekerde manier spreken

Een toereikende mate van details geven
Rekening houden met de juiste tijd en plaats
om het kind te informeren

Moeten professionals in formele
omstandigheden in het bijzonder...

V

Iemand aanduiden met de specifieke
opdracht om kinderen voor te bereiden,
te informeren en te steunen gedurende
de gehele procedure, en die kan instaan
voor open, doorlopende en kwalitatief
hoogstaande communicatie met kinderen

V

Uitleggen wat kinderen kunnen verwachten
van de verschillende betrokken professionals,
en in het bijzonder van diegenen die het kind
zullen horen en diegenen die de definitieve
beslissing nemen

V

Transparant zijn over de procedures, over het
gewicht dat kan worden toegekend aan de
perspectieven van het kind, en over andere
aspecten het besluit kunnen beïnvloeden
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Om kinderen en jongeren...

ZICH VEILIG, OMKADERD EN BETROKKEN TE LATEN VOELEN IN DE
GEZINSOMGEVING EN HET BREDERE
ONDERSTEUNINGSNETWERK
Moeten alle volwassenen ...

V

Vervreemding, afwijzing en verwijdering
tussen ouders en kinderen vermijden

V

Kinderen een stem geven in de soort van
steun die ze nodig hebben

V

De eerste stap zetten richting kinderen om
een vertrouwensbreuk te herstellen

V

Kinderen geruststellen dat hun ouders van hen
houden en dat er voor hen gezorgd wordt

V
V

Mogelijke fouten erkennen

V

Kinderen tegemoet komen in de moeilijke
omstandigheden die ze ondergaan en
waaraan ze zelf niets kunnen veranderen

V

Ervoor zorgen dat broers en zussen niet
nodeloos uit elkaar gehaald worden

V
V

Voorspelbaarheid en routine bieden

Ervoor zorgen dat kinderen niet hoeven te
kiezen tussen twee ouders

Gevoelens van schuld over de
gezinsomstandigheden vermijden (bijv. door
kinderen expliciet gerust te stellen dat het niet
hun fout is)

Moeten professionals in formele omstandigheden in het bijzonder...

V
V

V

Ouders aanmoedigen om alternatieve
wegen te zoeken om het conflict op te lossen
in plaats van gerechtelijke procedures
Ouders
ondersteunen
om
verantwoordelijkheid te nemen om
vervreemding, afwijzing en verwijdering te
voorkomen
Zorgen voor voldoende ondersteuning
voor gezinnen met risico op of met feitelijke
vervreemding (bijv. door specialisten in
kinderbescherming)

V

Ouders voldoende ondersteunen bij de
terugkeer van hun kind

V

Ervoor zorgen dat kinderen en jongeren tijdens de
terugkeer onder comfortabele omstandigheden
kunnen reizen

V

Kinderen en gezinnen blijven opvolgen na hun
terugkeer

V

Ouders als belangrijkste betrokkenen
betrekken bij het ontwikkelen van een rechten
respecterende, veilige en vertrouwde omgeving
voor kinderen

(Conversation between young people, Belgium

Het is moeilijk om me te uiten als mijn vader of moeder
me onderbreekt of corrigeert.
Jongere, Cyprus

Begin met de goede dingen. Vertel de slechte dingen later.
Jongere, Hongarije
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Om kinderen en jongeren...

ZICH VEILIG EN ZEKER GENOEG TE
VOELEN OM ZICH OPEN TE STELLEN
VOOR VOLWASSENEN DIE ZE NIET
KENNEN
Moeten alle volwassenen ...

V

Kinderen en jongeren de tijd en ruimte geven
om vertrouwen te krijgen in de volwassene(n)
tegenover hen

V

Ervoor zorgen dat kinderen open en in
vertrouwen kunnen spreken

V

Het kinderen toestaan om niet te praten als
ze dat niet willen, en hen niet veroordelen
omdat ze stil of verlegen zijn

V

Ervoor zorgen dat er geen negatieve
gevolgen zijn als ze zich uitspreken (bijv. door
instabiliteit te creëren in de gezinsomgeving)

Moeten professionals in formele omstandigheden in het bijzonder...

V

Kinderen voldoende voorbereiden op
afspraken en procedures met autoriteiten

V

Ervoor zorgen dat er iemand die het kind
kent en vertrouwt aanwezig is bij contacten
met autoriteiten; deze persoon is bij voorkeur
onafhankelijk van andere partijen in het
besluitvormingsproces (d.w.z. geen ouder of
rechter)

V

Een vriendelijke omgeving creëren waar ze
kinderen persoonlijk kunnen ontmoeten

V

Kinderen aanmoedigen om een persoonlijk
iets mee te nemen (bijv. een stuk speelgoed)
en interesse te tonen in wat ze meegenomen
hebben

V

Niet nadrukkelijk wijzen op macht en autoriteit
(bijv. geen uniform dragen, op gelijke hoogte
met het kind zitten, taalgebruik aanpassen en
geen jargon gebruiken...)
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Om kinderen en jongeren...

VERTROUWEN HEBBEN IN EEN JUIST
VERLOOP VAN DE PROCEDURES
Moeten professionals in formele omstandigheden in het bijzonder...

V

Het kind informeren over de verschillende
stappen in de procedures en hen daarop
voldoende voorbereiden

V

Het terugkeerbevel tijdig, zo gedetailleerd
mogelijk en op een kindvriendelijke manier
formuleren

V

Ervoor zorgen dat de procedures
voorspelbaar zijn en niet onnodig ingewikkeld

V

V

Nooit het gezinsconflict verergeren en vooral
niet de relatie tussen de ouders en het kind in
gevaar brengen

Op een respectvolle en veilige manier
uitvoering geven aan een terugkeerbevel (bijv.
wees bedacht op politie-ingrijpen)

V

V

Alleen onpartijdige opmerkingen maken over
de ouders van het kind of andere voor het
kind belangrijke mensen

Een eerlijke balans vinden tussen bescherming
en deelname van kinderen in kwetsbare
situaties

V

Zorgen voor continuïteit in het contact
tussen kinderen en voor het kind belangrijke
personen (bijv. het creëren van gelegenheden
voor ouders, grootouders en kinderen om
elkaar te ontmoeten tijdens de gerechtelijke
procedures)
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