
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "parentale 
ontvoeringen" (nr. 6253) 

02.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, 
volgens de cijfers in het jaarrapport van Child Focus, daalt het aantal parentale ontvoeringen 
niet. In 2006 waren er 427, maar dat is nu opgelopen tot 470 en het gaat om 587 kinderen.  

De problematiek is pijnlijk en wordt nog pijnlijker als men met de kinderen grenzen 
overschrijdt. De achterblijvende ouder en grootouders vrezen dat zij de kinderen nooit meer 
zullen zien. Vaak komen zij daarbij in een juridisch kluwen terecht en weten zij niet hoe aan 
hulp te geraken. Vaak zit men dus gewoon vast. Mij is een geval bekend van een Belgisch 
kind dat door een van de ouders is ontvoerd naar Marokko. Men heeft dat kind ondertussen 
gelukkig kunnen lokaliseren, maar men is wel in een juridisch gevecht verzeild geraakt.  

Sinds 2010 is Marokko toegetreden tot het Verdrag van ’s-Gravenhage betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoeringen van kinderen. Dat verdrag bepaalt 
dat alle ondertekenaars ook akkoord gaan met de onmiddellijke terugkeer van kinderen die 
ongeoorloofd werden overgebracht naar of worden vastgehouden in de Staat die het verdrag 
mede heeft ondertekend. Ondanks de toetreding in 2010 zal het nog tot 1 november van dit 
jaar duren om dat verdrag in werking te laten treden en het ook op dit geval van toepassing te 
laten zijn tussen België en Marokko. 

Welke concrete gevolgen zal de inwerkingtreding van het verdrag hebben op de lopende 
gevallen van parentale ontvoering met betrekking tot Marokko? Het verdrag bepaalt een 
timing, in die zin dat als men een beroep doet op de verdrag, zulks binnen het jaar moet 
gebeuren. In deze kwestie was het verdrag eigenlijk nog niet van toepassing. Welke gevolgen 
heeft het verdrag voor de reeds lopende gevallen?  

Het verdrag zou ook daadkrachtiger zijn dan het huidige protocolakkoord. Is dat zo?  

Welke concrete stappen dienen de betrokkenen te ondernemen om het verdrag van toepassing 
te laten verklaren in hun rechtszaak? Wat kan Justitie formeel doen om de achterblijvende 
ouders juridisch te ondersteunen?  

Wat is de verklaring voor het laattijdig in werking treden van het verdrag, of is dat normaal? 
Hoeveel kinderen werden er sinds 2006 ontvoerd vanuit België en naar welke landen?  

Op de website van de centrale autoriteit voor internationale kinderontvoeringen en 
grensoverschrijdend omgangsrecht werd in 2008 melding gemaakt van tien ontvoeringen naar 
Marokko, terwijl Child Focus spreekt over een veertigtal dossiers en zelfs meer kinderen. Wat 
zijn de juiste cijfers? Hoeveel van die dossiers werden afgesloten? Hoeveel met een positief 
gevolg? 

Konden de kinderen uiteindelijk naar België terugkeren? Hoeveel dossiers zijn negatief 
afgesloten? 

 Tot daar een aantal vragen met in gedachten heel wat ouders die deze pijnlijke ervaring van 
de ontvoering van hun kinderen door hun ex-partner moeten meemaken. 

  



02.02  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, mijn vraag heeft een meer algemeen karakter en heeft niet alleen betrekking 
op Marokko. 

Ik heb al een aantal schriftelijke vragen naar cijfers gesteld aan de ministers van Buitenlandse 
en Binnenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor het Gezinsbeleid. De conclusie was dat 
vier verschillende instanties zich met de problematiek van internationale kinderontvoeringen 
bezighouden. 

(1)  Ten eerste, Child Focus, die volgens mijn informatie in 2009 467 dossiers en in 2010 
470 dossiers behandelde. 

(2) Ten tweede, de Centrale Autoriteit Rechtshulp in Burgerlijke Zaken van de FOD 
Justitie, een federaal aanspreekpunt dat in 2005 werd opgericht, helpt elke ouder die 
slachtoffer werd van een internationale kinderontvoering op gerechtelijk, 
psychologisch en financieel vlak, met name voor de repatriëringkosten van het kind. 
Deze autoriteit is bevoegd wanneer het kind door een ouder werd ontvoerd naar een 
land dat een internationaal of multilateraal verdrag heeft ondertekend, zoals 
bijvoorbeeld Marokko. Deze instantie behandelde 151 dossiers in 2009en 136 dossiers 
in 2010. 

(3)  Ten derde, de Directie van Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken volgt 
internationale kinderontvoeringen op, wanneer de ouder-ontvoerder zich in een land 
bevindt waarmee België geen verdrag heeft gesloten. Er werden 116 dossiers 
behandeld in 2009 en 103 dossiers in 2010. 

(4)  Ten vierde, de politie volgt internationale kinderontvoeringen op, wanneer de 
gedupeerde ouder het bestaan van de Centrale Autoriteit of de rol van de FOD 
Buitenlandse Zaken niet kent. Er werden 83 dossiers behandeld in 2009 en 99 dossiers 
in 2010. 

In februari 2011 ondervroeg ik ook de staatssecretaris voor het Gezinsbeleid over dit thema. 
Daar kwam vooral de problematiek van de zichtbaarheid van de Centrale Autoriteit als 
federaal aanspreekpunt aan bod. Dat is een probleem. De staatssecretaris somde toen een 
aantal initiatieven op die de voorbije jaren werden ondernomen om het bestaan van die dienst 
duidelijker te maken. 

  Mijnheer de staatssecretaris, ziehier mijn vragen. 

(1) Ten eerste, welke tendens is er in de cijfers waar te nemen voor dit jaar?  
(2)  Ten tweede, hoe evalueert u de maatregelen die werden genomen om de 

zichtbaarheid van de Centrale Autoriteit van de FOD Justitie te verbeteren? 
Welke extra maatregelen kunnen eventueel nog worden genomen?  

(3)  Ten derde, wat zijn de voornaamste diensten die de Centrale Autoriteit 
Rechtshulp de afgelopen jaren verleende aan gedupeerde ouders?  

(4) Ten laatste, kunt u toelichting geven bij de samenwerking tussen enerzijds 
de Centrale Autoriteit Rechtshulp van de FOD Justitie en anderzijds de 
politie? Wordt de eerste bijvoorbeeld automatisch ingelicht als een 
gedupeerde ouder bij de politie terechtkomt? 

02.03 Staatssecretaris Carl Devlies: Mevrouw de voorzitter, collega’s, beide vraagstellers 
hebben hetzelfde thema aangereikt. Zij hebben echter ieder duidelijk verschillende vragen 
gesteld. Het betreft technische vragen, die een afzonderlijk antwoord vergen. Ik zal dan ook 



achtereenvolgens een antwoord geven, eerst aan mevrouw Lanjri en vervolgens aan mevrouw 
Lahaye-Battheu. 

 Mevrouw Lanjri, u had zeven vragen. 

(1) Ten eerste, de inwerkingtreding van het Verdrag van ’s-Gravenhage betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen tussen België en 
Marokko zal geen invloed hebben op reeds lopende dossiers van parentale 
kinderontvoering, meer bepaald op het vlak van de onrechtmatige overbrenging en/of 
onrechtmatige achterhouding van kinderen. Verzoeken tot het bekomen van 
grensoverschrijdende omgang vallen daarentegen wel onder het toepassingsgebied van 
het Verdrag, ongeacht of het kind zich op het moment van de inwerkingtreding van het 
verdrag tussen België en Marokko in een andere lidstaat bevond. 

(2)  Ten tweede, het Verdrag zal inderdaad daadkrachtiger moeten zijn dan het huidige 
protocolakkoord tot instelling van een raadgevende, Marokkaans-Belgische commissie 
in burgerlijke zaken. Terwijl het protocolakkoord op de lokalisatie van het kind en het 
tot stand brengen van een minnelijke schikking tussen de ouders is gefocust, biedt het 
Verdrag ruimere mogelijkheden om de terugkeer van het kind te bekomen, zoals de 
interventie van de bevoegde Marokkaanse rechterlijke of administratieve instantie, die 
de terugkeer van het kind naar het land van gewoonlijk verblijf kan bevelen. 

(3)  Ten derde, bij een parentale kinderontvoering naar een land dat lid is van het Verdrag, 
kan de achtergebleven ouder zich tot de Belgische centrale autoriteit wenden, die 
binnen de perken van haar bevoegdheid bijstand zal verlenen. Niettemin dient 
opnieuw naar het antwoord op de eerste vraag worden verwezen, met name dat de 
bepalingen van het Verdrag niet van toepassing zijn op onrechtmatige overbrengingen 
en/of onrechtmatige achterhoudingen die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag in 
beide lidstaten hebben plaatsgevonden, behoudens op het vlak van de verzoeken tot 
omgangsrecht. 

(4)  Ten vierde, indien het Verdrag van toepassing is, kan de Belgische centrale autoriteit 
ondersteuning bieden, wat voortvloeit uit artikel 7 van het Verdrag. 

Zo zal de Belgische centrale autoriteit het verzoek tot terugkeer van het kind analyseren, om 
na te gaan of aan de voorwaarden van het Verdrag voldaan is. Zo ja, zal het dossier worden 
verzonden naar de buitenlandse centrale autoriteit, nadat vertalingen werden bekomen van de 
relevante stavingstukken. Aan de buitenlandse centrale autoriteit zal worden gevraagd om te 
achterhalen of te bevestigen waar het kind zich bevindt, om te voorkomen dat het kind aan 
gevaren wordt blootgesteld, om een minnelijke schikking te treffen, strekkende tot een 
vrijwillige terugkeer, en indien dit niet lukt de zaak voor de bevoegde buitenlandse rechtbank 
te brengen, die zal moeten oordelen over het terugkeerverzoek 

(5)  Ten vijfde, Marokko is op 9 maart 2010 toegetreden tot het verdrag. Uit de aard van 
het verdrag volgt dat, alvorens het verdrag in werking kan treden tussen Marokko en 
een andere verdragsstaat, in dit geval België, de toetreding van Marokko door die staat 
aanvaard moet worden. België heeft onderzocht of de toetreding van Marokko tot het 
Verdrag van ‘s-Gravenhage aanvaard kon worden, rekening houdend met het 
bilateraal verdrag tussen België en Marokko, welke eveneens betrekking heeft op deze 
materie, en waarvan de ratificatie onderzocht wordt. De toetreding van Marokko werd 
uiteindelijk door België aanvaard, en het Verdrag van ‘s-Gravenhage zal tussen de 
twee landen in werking treden op 1 november 2011.  



(6)  Ten zesde, de binnenkomende en uitgaande verzoeken die de Belgische centrale 
autoriteit behandelt, hebben jaarlijks betrekking op een tweehonderdtal kinderen. In 
het jaar 2009 waren dat 205 kinderen, in 2010, 170. De kinderen werden overgebracht 
naar verscheidene landen welke lid zijn van het Verdrag. De Belgische centrale 
autoriteit stelt vast dat in de periode 2007-2010 het grootste aantal uitgaande 
verzoeken werden ingediend bij de centrale autoriteit van Frankrijk, meer bepaald 70, 
Nederland, 35, Duitsland, 27, Marokko, 27 en Turkije, 20. Anderzijds ontving de 
Belgische centrale autoriteit vooral verzoeken uit Frankrijk, 35, Nederland, 30, 
Verenigd Koninkrijk, 15, Duitsland, 13 en Spanje, 9. 

(7)  Uw zevende vraag, de Belgische Centrale Autoriteit had eind 2008 10 lopende 
dossiers met Marokko. Sindsdien werden 30 dossiers geopend, 26 met België als 
verzoekende staat en 4 met België als aangezochte staat. Op dit moment zijn nog 
15 dossiers lopende tussen België en Marokko. De voornaamste reden tot afsluiting is 
de vrijwillige terugkeer van het kind naar het land van gewoonlijk verblijf of het 
treffen van een akkoord tussen de ouders in verband met het verblijf van het kind. 

 Ik zal nu antwoorden op de vragen van mevrouw Lahaye.  

(1) Ten eerste, de Centrale Autoriteit stelt een stijging vast van het aantal dossiers voor 
het jaar 2011. Op 1 oktober 2011 werden reeds 135 nieuwe dossiers geteld, dit in 
vergelijking met de 136 dossiers voor heel het jaar 2010. 

(2)  Ten tweede, de maatregelen genomen door de Centrale Autoriteit om de zichtbaarheid 
te verhogen, zijn nog steeds actief. De internetpagina met alle nuttige informatie is 
beschikbaar en wordt binnenkort vernieuwd. Het algemene telefoonnummer van de 
Centrale Autoriteit is opgenomen in de telefoongids en is terug te vinden op internet. 
De specifieke mailbox staat ter beschikking van de burger en wordt dagelijks 
gecontroleerd. Brochures van de Centrale Autoriteit worden verspreid bij de relevante 
instanties. Ook is de Centrale Autoriteit goed op het internet terug te vinden via de 
gebruikelijke zoekmotoren. 

 Een concrete evaluatie maken van de verhoogde zichtbaarheid van de Centrale Autoriteit is 
moeilijk omdat het niet de gewoonte is van de Centrale Autoriteit om een ouder te 
ondervragen over de manier waarop hij de Centrale Autoriteit heeft gevonden. Evenmin wordt 
het internetverkeer op de site van de Centrale Autoriteit onderzocht. 

 Wel doet de Centrale autoriteit de volgende vaststellingen. Naast een toename in het aantal 
geopende dossiers is er een duidelijke stijging merkbaar in het aantal e-mailberichten in de 
specifieke inbox van de Centrale Autoriteit, kinderontvoering@just.fgov.be. Het gaat dan 
meer bepaald om 102 e-mails in 2009, 93 in 2010 en 114 in het lopende jaar 2011. Dit is de 
situatie op 1 oktober jongstleden. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de burger steeds 
vaker rechtstreeks zijn weg vindt naar de Centrale Autoriteit, mogelijkerwijs dankzij de goede 
internetaanwezigheid van de Centrale Autoriteit. 

 Daarnaast blijft de Centrale Autoriteit een groot aantal telefonische oproepen krijgen, zowel 
tijdens de kantooruren als daarbuiten. De cijfers voor de telefoonpermanentie buiten 
kantooruren zijn als volgt: 80 oproepen in 2009, 80 in 2010 en reeds 66 in het huidig jaar 
2011. Dat zijn ook cijfers tot 1 oktober. 

 Naast de opgesomde maatregelen heeft de Centrale Autoriteit een aantal bijkomende 
initiatieven genomen. Zo heeft de Centrale Autoriteit onder andere deelgenomen aan de 



resortvergadering van het Antwerps hof van beroep om haar werking toe te lichten en om de 
samenwerking tussen het parket en de Centrale Autoriteit op punt te stellen. De Centrale 
Autoriteit geeft ook informatiesessies aan diplomaten in hun opleiding en ontvangt regelmatig 
gerechtelijke stagiairs om de praktische werking van de Centrale Autoriteit uiteen te zetten. 

(3)  Ten derde, de Centrale Autoriteit staat ouders die geconfronteerd worden met de 
problematiek van internationale kinderontvoeringen op verschillende manieren bij. De 
Centrale Autoriteit verspreidt eerstelijns informatie en preventietips betreffende 
internationale kinderontvoeringen. Er wordt aan de ouders uitgelegd wat ondernomen 
zou kunnen worden om een parentale ontvoering van hun kind naar het buitenland te 
voorkomen. 

 Heeft de internationale kinderontvoering reeds plaatsgevonden, dan heeft de Centrale 
Autoriteit haar bevoegdheid. 

 Werd het kind overgebracht naar een land dat geen lid is bij het Verdrag van ’s-Gravenhage 
betreffende de burgerlijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dan wordt er 
doorverwezen naar andere instanties die kunnen interveniëren. Het gaat voornamelijk om de 
Belgische gerechtelijke autoriteiten en de FOD Buitenlandse Zaken. 

Is het land waarnaar het kind werd overgebracht, partij bij het Verdrag van Den Haag, dan 
kan de Centrale Autoriteit de terugkeerprocedure opstarten overeenkomstig het Verdrag en de 
verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid 
en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de 
ouderlijke verantwoordelijkheid en tot intrekking van verordening nr. 1347/2000. 

 De ouders worden in de loop van de procedure bijgestaan en op de hoogte gehouden van alle 
nieuwe ontwikkelingen. Doorheen het dossier kan de Centrale Autoriteit ook psychologische 
ondersteuning bieden aan de achtergebleven ouder. Onder bepaalde voorwaarden kan de 
Centrale Autoriteit ook financiële bijstand verlenen, strekkende tot de dekking van de 
terugkeerkosten van het kind of tot de uitoefening van een grensoverschrijdend omgangsrecht 
tussen een ouder die in België woont en zijn kind in het buitenland. 

(4)  Op uw vierde vraag, niet de politie, maar het ambt van procureur-generaal bij het hof 
van beroep, is het aanspreekpunt van de Centrale Autoriteit. De Centrale Autoriteit 
kan de politie dan ook niet rechtstreeks vorderen in een dossier kinderontvoering. Wel 
gebeurt het steeds vaker dat de politie contact opneemt met de Centrale Autoriteit om 
een nieuw dossier aan te brengen. De politie wordt dan ofwel door het parket of door 
de bevoegde magistraat doorverwezen naar de Centrale Autoriteit, ofwel werd het 
telefoonnummer van de Centrale Autoriteit teruggevonden in het draaiboek dat de 
politie ter beschikking heeft. Op basis van die melding, contacteert de Centrale 
Autoriteit vervolgens de achtergebleven ouder, opdat eventueel een dossier zou 
kunnen worden geopend. 

De cel Vermiste Personen van de federale politie heeft nog het volgende laten weten. Het 
gebeurt dat de cel door een lokale politiedienst gecontacteerd wordt wanneer zij met een 
dergelijke aangifte wordt geconfronteerd. Meestal gaat het hierbij dan om praktische vragen 
zoals andere mogelijke nuttige partners, hoe de aangifte te acteren, wat met het hoederecht en 
vragen over internationale seiningen. 



 In al die gevallen proberen de politiemensen van de cel Vermiste Personen hun collega’s 
punctueel bij te staan met raad en daad en door te verwijzen naar onder andere de Centrale 
Autoriteit bij de FOD Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en/of Child Focus. 

 De cel Vermiste Personen neemt nooit een actieve rol in bij dergelijke dossiers, aangezien zij 
hiervoor ook geen capaciteit heeft. 

 De cel houdt evenmin gedetailleerde cijfers bij over het fenomeen. 

 02.04  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ten 
eerste, ik betreur dat de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag geen invloed zal hebben op 
de lopende dossiers. Dat is echt een streep door de rekening voor de vele ouders met kinderen 
in die landen die nu zijn toegetreden en op wie het nieuwe verdrag van toepassing is. Zij 
moeten vaststellen dat dit nieuwe verdrag dat verder gaat dan de huidige samenwerking, voor 
hen niet van toepassing is, toch niet in verband met de overbrenging van de kinderen, 
eventueel wel voor verzoeken met betrekking tot het omgangsrecht. Dat is natuurlijk heel erg 
voor ouders die weten waar hun kinderen verblijven maar door een juridisch gevecht, een 
juridisch kluwen hun kinderen niet terug in België kunnen krijgen. 

Ten tweede, ik hoop dan wel - u hebt het ook kort vernoemd, bijvoorbeeld voor het geval van 
Marokko, omdat er bilaterale verdragen zijn – dat Justitie alle hulp aanbiedt zodat deze ouders 
op zijn minst, via hetgeen geregeld is in andere verdragen en andere akkoorden, zoals 
bilaterale akkoorden, op die manier verder geholpen kunnen worden. 

 Ten slotte, ik stel vast dat er grote verschillen zijn in de cijfers, wat ik u ook reeds aangaf. Er 
zijn blijkbaar verschillen tussen de cijfers van Child Focus en de cijfers die wij lezen op de 
website van de Centrale Autoriteit. Bijvoorbeeld voor Marokko spreekt de Centrale Autoriteit 
over 10 gevallen en Child Focus over 40 gevallen. 

 Die verklaring over het verschil in cijfers is mij nog niet duidelijk. U zegt dat het gaat om de 
verzoeken tot behandeling. Dat verklaart misschien een en ander. Ik vind het alleszins jammer 
dat de overheid de gegevens niet centraliseert. We moeten niet alleen de gegevens bijhouden 
van de ouders die zich tot de overheid wenden. We moeten zicht krijgen op alle ontvoeringen, 
ongeacht of de ouders zich tot een advocaat of tot Child Focus richten. Anders krijgen wij 
geen zicht op de omvang van de problematiek. In de toekomst moeten wij die cijfers beter op 
elkaar afstemmen. 

 Hetzelfde geldt voor de dossiers die heel concreet betrekking hebben op België en Marokko. 
U zegt mij net dat u weet heeft van vijftien gevallen terwijl Child Focus het heeft over veertig 
dossiers. Dat is een groot verschil. 

 Ik heb geen antwoord gekregen op de vraag met welk gevolg de dossiers zijn afgerond. U 
geeft mij de cijfers maar ik weet niet of ze positief of negatief zijn afgerond. Zijn die kinderen 
met hun ouders in België herenigd? 

 Mocht het zijn dat de minister van Justitie het niet in zijn antwoord heeft meegegeven dan 
ontvang ik het graag achteraf rechtstreeks of via de commissie. 

 02.05 Staatssecretaris Carl Devlies: Ik heb u alle informatie gegeven waarover ik 
beschikte. 



 02.06  Nahima Lanjri (CD&V): Maar u heeft niet geantwoord op de vraag over de positieve 
of negatieve afloop van die dossiers. 

 02.07 Staatssecretaris Carl Devlies: Dan moet u een bijkomende vraag stellen. 

 02.08  Nahima Lanjri (CD&V): Kan het via mail aan iedereen in de commissie worden 
verstuurd? Dat werkt het makkelijkst. 

 02.09  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Ik dank de staatssecretaris voor het uitvoerige 
en gedetailleerde antwoord. 

 Aansluitend bij collega Lanjri stel ik ook vast dat er verwarring blijft over die cijfers van 
Child Focus enerzijds en de cijfers van de federale diensten anderzijds. Ik onthoud het 
negatieve nieuws dat het aantal nieuwe dossiers stijgt. 

 Dit jaar zijn er al 135 nieuwe dossiers bij de Centrale Autoriteit. 

 Ik onthoud ook een positieve boodschap uit uw antwoord. U verklaart dat de zichtbaarheid 
van de Centrale Autoriteit vergroot. Er is immers meer mailverkeer. Er zijn ook meer 
telefonische oproepen. Zulks houdt in dat ouders vooral preventief beginnen te handelen. 
Wanneer er een risico van internationale kinderontvoering bestaat, winnen zij preventief 
informatie in. Zij zetten eventueel ook preventief de stap naar de rechtbank, om de andere 
ouder een verbod te laten opleggen om met het kind het land te verlaten. 

 Persoonlijk meen ik dat de zichtbaarheid van de Centrale Autoriteit nog zou kunnen worden 
verbeterd, door de naam eenvoudiger en toegankelijker te maken. Nu is het een hele mond 
vol, namelijk Centrale Autoriteit Rechtshulp in Burgerlijke Zaken van de FOD Justitie. De 
naam “Child Focus” is veel duidelijker en veel herkenbaarder. Aan de naamgeving kan dus 
nog worden gewerkt. 

 Tot slot, u hebt geantwoord dat de zichtbaarheid ook is verbeterd, omdat er bijvoorbeeld op 
het niveau van het ressort van het hof van beroep te Antwerpen een informatievergadering is 
geweest. Een dergelijke vergadering zou in alle ressorten moeten plaatsvinden, teneinde 
verder aan de zichtbaarheid te werken. Aldus kunnen steeds meer kinderontvoeringen 
preventief worden verhinderd. Ouders worden aldus alerter en zijn meer op de hoogte van de 
instrumenten die zij vooraf kunnen hanteren, om de ontvoering die er eventueel zit aan te 
komen, te verhinderen. Op voornoemde manier kan de beweging van het aantal nieuwe 
dossiers dat nu spijtig genoeg in stijgende lijn gaat, worden omgekeerd. 

Het incident is gesloten. 

 


