
13 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de internationale 

parentale ontvoeringen" (nr. 17144) 

13.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, parentale ontvoeringen zijn altijd 

drama’s, zowel voor de kinderen die ermee worden geconfronteerd, als voor de ouders. Het 

wordt nog pijnlijker als men met de kinderen de Europese grenzen oversteekt. De 

achtergebleven ouders en grootouders vrezen op zo’n moment vaak dat zij hun kinderen en 

kleinkinderen nooit meer zullen terugzien. Bovendien komen zij daarbij vaak in een juridisch 

kluwen terecht. 

Het is volgens mij onze plicht als politici om in oplossingen te voorzien, waar mogelijk via 

wetsbepalingen en liefst op een internationaal niveau. Soms gebeurt dat ook en ik kan ter zake 

verwijzen naar het Verdrag van ’s-Gravenhage. Er zijn mij echter gevallen bekend, die toch 

nog tussen schip en wal geraakt zijn. 

Ik denk dan in het bijzonder aan een Belgisch kind dat door de moeder ontvoerd werd naar 

Marokko. Ondanks het verdrag van ’s-Gravenhage, dat op 1 november 2011 in werking trad, 

kon de vader van het kindje er geen beroep op doen, omdat het enkel van toepassing is op 

toekomstige dossiers. Het kind was al op 31 januari 2011 ontvoerd. 

In dergelijke situaties kan enkel een beroep gedaan op een bilateraal protocolakkoord tussen 

beide landen,in casu België en Marokko. Dat bilaterale akkoord gaat echter veel minder ver 

dan het Verdrag van ’s-Gravenhage. Het richt zich op een verzoening tussen beide partners, 

maar schiet te kort wanneer dat niet lukt. Zelfs een vonnis van de correctionele rechtbank in 

het voordeel van de vader heeft geen enkele impact gehad. Sindsdien zijn vader en kind 

gescheiden. Dat blijft heel schrijnend en het dossier is nog altijd geblokkeerd. 

Ik kan mij ook niet van de indruk ontdoen dat het een voorbeeld is uit velen hoe men tussen 

de mazen van het net kan glippen. 

Mevrouw de minister, bent u op de hoogte van de situatie? Kunt u mij zeggen hoeveel andere 

ouders evenmin zich op het verdrag kunnen beroepen? 

Welke stappen kunnen de gedupeerden in dergelijk gevallen doen? 

Welke maatregelen kunt u nemen om de Belgische gerechtelijke beslissingen omtrent 

parentale ontvoeringen te doen naleven en uitvoeren, ook in Marokko? U moet in dat geval, 

meen ik te weten, een bilateraal akkoord onderhandelen. 

Wat zult u doen om een einde te maken aan dergelijke praktijken en het leed van het kind te 

verlichten? 

13.02 Minister Annemie Turtelboom: Uit gegevens van mijn administratie blijkt dat er eind 

vorig jaar, op grond van het protocolakkoord tussen België en Marokko, acht dossiers in 

behandeling waren. 

Daarbij gaat het niet alleen om verzoeken tot terugkeer van een kind maar ook om het 

verkrijgen van inlichtingen over een kind, verzoeken om een kind dat in Marokko verblijft, te 



bezoeken of vragen om meer algemene informatie, bijvoorbeeld over rechtsbijstand in 

Marokko. 

Wanneer de betrokkene zich tot de FOD Justitie wendt, zal de dienst samenwerken met het 

Marokkaanse ministerie van Justitie om een minnelijke schikking tussen de ouders tot stand te 

brengen. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de Belgische verbindingsmagistraat in 

Marokko, met wie mijn administratie meer dan regelmatig samenwerkt. 

Indien er geen minnelijke schikking mogelijk is, kan de betrokkene vragen dat een Belgische 

beslissing inzake het ouderlijk gezag in Marokko uitvoerbaar wordt verklaard. De betrokkene 

zal daarvoor een beroep doen op de advocaat in Marokko. Indien de betrokkene dit wenst, kan 

de FOD Justitie een lijst met advocaten in Marokko opvragen bij de FOD Buitenlandse 

Zaken. 

Mijn administratie staat ouders die geconfronteerd worden met een parentale 

kinderontvoering, juridisch bij en vergemakkelijkt het contact met het betrokken 

Marokkaanse ministerie. Sinds 1 november 2011 is het verdrag van ’s-Gravenhage van 

25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van 

kinderen van toepassing tussen België en Marokko. Dat verdrag biedt meer garanties en 

voorziet naast de minnelijke schikking ook in de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure 

in te stellen waarbij de bevoegde rechter in overeenstemming met de voorwaarden en 

uitzonderingen vervat in het verdrag, in principe de terugkeer van het kind dient te gelasten. 

13.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik kan er enkel bij u op aandringen 

opdat uw administratie zulke dossiers van dichtbij volgt. Gelukkig zijn het er niet veel, acht 

momenteel. Maar elk dossier is er een te veel. U zult waarschijnlijk weten over wie ik het heb, 

maar ik zal geen namen noemen. 

 13.04 Minister Annemie Turtelboom: Ik weet exact over welk dossier u het hebt. 

13.05  Nahima Lanjri (CD&V): Ik denk dat het heel belangrijk is dat die slachtoffers van 

dichterbij opgevolgd worden door de administratie en ook in het land. In een bepaald dossier 

gaat het om een Belgische vader die hier is en zijn weg natuurlijk niet kent in een ander land. 

Hij zou van zeer dichtbij gevolgd moeten worden. Hij heeft trouwens ook een vonnis om zijn 

kind weer te kunnen zien. Hij moet daarin worden bijgestaan. Blijkbaar is dat tot nu toe nog 

niet gelukt, want we zijn drieënhalf jaar verder en die vader leeft nog steeds gescheiden van 

zijn kind. 

 U hebt het over acht gevallen voor België en Marokko, maar uiteraard zijn het er meer als 

men alle landen bekijkt. Het gaat mij hierbij niet om een bepaald land. Of dat nu in China 

gebeurt, in Amerika of binnen Europa, blijkbaar kunnen koppels hun kinderen gebruiken en 

misbruiken en hen de meest gruwelijke zaken aandoen, omdat ze zelf niet meer 

overeenkomen. 

Het probleem moet echt opgelost worden. Ik vraag u om nog een tandje bij te steken en uw 

administratie op te roepen om dergelijke dossiers van zeer nabij te volgen, zodat slachtoffers 

geholpen worden. 

  



13.06 Minister Annemie Turtelboom: Graag voeg ik nog de volgende informatie toe. Na de 

commissievergadering heb ik een gesprek met de nieuwe ambassadeur van Marokko, die net 

in België is, gepland. Ook vorig jaar, tijdens mijn bilateraal bezoek aan Marokko, hebben wij 

het over de dossiers gehad. 

Er zijn regelmatig gesprekken op technisch niveau tussen de Marokkaanse en onze 

autoriteiten, waar dergelijke dossiers altijd heel hoog op de agenda staan. Jammer genoeg 

kunnen wij niet elk dossier oplossen. Ik ben het helemaal met u eens dat elk dossier er een te 

veel is. 

Het is jammer dat ik bijna alle namen ken, want dat betekent dat het geblokkeerde dossiers 

zijn, waarin wij tot een akkoord proberen te komen. Wij proberen ook zo veel mogelijk 

juridische argumenten te formuleren. Het Verdrag van ’s Gravenhagen, dat in 2011 is 

goedgekeurd, geeft meer juridische argumenten. Wij zijn er echter nog niet. 

13.07  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik vertrouw erop en vraag u om mij 

informeel op de hoogte te houden. 

 

Het incident is gesloten. 

 


