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Internationaal bemiddelingscentrum voor 
gezinsconflicten en kinderontvoeringen

Elke bijdrage telt 
- ondersteun ons werk!

Rekeningnummer voor donaties:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Gratis, vertrouwelijke en meertalige 
adviesdiensten voor ouders en gezinnen

Verwijzing en organisatie van bemiddeling in 
meer dan 30 talen en meer dan 35 landen

Verwijzing naar gespecialiseerde 
familieadvocaten binnen het MiKK-netwerk

Grensoverschrijdende gezinsbemiddeling 
(CBFM)-trainingen en seminars voor 
internationale bemiddelaars

Publieksbereik en samenwerking met 
internationale belanghebbenden

Onderzoek en ontwikkeling

Neem contact met ons op!
We zijn er om u te helpen.

Onze service

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Wij streven naar het beschermen van de belangen 
van kinderen in bijzonder zware omstandigheden: 
kinderen die verscheurd worden door ouders die in 
conflict met elkaar zijn, maar ook door verschillende 
landen en culturen.

In meer dan 70% van alle 
MiKK-bemiddelingen zijn 
ouders tot een minnelijke 

schikking gekomen!
70%

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Duitsland
www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
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Wie zijn wij Hoe wij ouders ondersteunen

Waarom wij bestaan
Voordelen van bemiddeling

MiKK is een gespecialiseerde ngo die al meer dan 
20 jaar actief is op het gebied van bemiddeling bij 
grensoverschrijdende gezinsconflicten en conflicten 
op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid.

We geven ook advies als een gezin van plan is om 
samen te emigreren.

De missie van MiKK is om bemiddeling 
te bevorderen bij internationale gezags-
geschillen en kinderontvoeringen: 
in het beste belang van het kind!

Via versnelde procedures in overeenstemming 
met de Haagse Conventie (HC) inzake de civiele 
aspecten van internationale kinderontvoeringen en de 
Verordening EU Brussel II-ter, kunnen rechtbanken 
een snelle terugkeer van het kind naar het thuisland 
van het kind bevelen. Wat op de lange termijn het 
beste is voor het kind kunnen dergelijke procedures 
echter niet behandelen.

Bemiddeling is een buitengerechtelijke methode voor 
geschillenbeslechting. Bij geschillen op het gebied 
van ouderlijke verantwoordelijkheid wordt bemiddeling 
aanbevolen door de betreffende juridische organen en 
door experts.

Met name bij deze zaken biedt 
bemiddeling echte kansen!

Bemiddeling helpt ouders om:

En:

Als internationale gezinnen worden gescheiden, zijn 
buitenlandse en internationale wettelijke bepalingen 
van groot belang naast het verwerken van het 
relatieconflict als een ouder:

Als internationaal erkende en toonaangevende 
organisatie op dit gebied helpt MiKK ouders 
wereldwijd in moeilijke, vaak ver geëscaleerde 
conflictsituaties om tot een minnelijke en duurzame 
schikking te komen.

het ouderlijke conflict te de-escaleren.

met elkaar te communiceren in een veilig, 
vertrouwelijk en ondersteund proces.

verantwoordelijkheid te nemen voor het 
vinden van een eerlijke oplossing die zich 
richt op het welzijn van hun kind.
oplossingen te zoeken voor vele kwesties 
- in het beste belang van hun kind.

bemiddeling kan altijd plaatsvinden - zelfs 
tijdens lopende rechtszaken en zelfs tijdens 
kinderontvoeringszaken.

een door bemiddeling tot stand gekomen 
overeenkomst kan juridisch bindend en 
uitvoerbaar door de rechtbank worden 
gemaakt.

Om aan de vereisten van deze binationale 
gevallen en de behoeften van ouders te voldoen, 
werken MiKK-bemiddelaars altijd op basis 
van gezamenlijke bemiddeling conform het 
zogenaamde ‘4 B-model’. 
Ze vertegenwoordigen BEIDE:

culturen (bicultureel)1

talen (tweetalig)2

geslachten van de ouders (bi-gender)3
professionele achtergronden: 
psycho-sociaal
& juridisch (bi-professioneel)

4

•  Internationale gezag- en contactgeschillen
•  Internationale kinderontvoeringen
•  Voorkomen van kinderontvoering
•  Emigratie
•  (Financiële) onderhoudsgeschillen bij     
   echtscheiding

We verwijzen naar en organiseren 
meertalige bemiddelingen voor 

ouders wereldwijd in meer dan 30 talen met 
gespecialiseerde, meertalige bemiddelaars binnen 
het internationale MiKK-netwerk in meer dan 35 
landen. Persoonlijk of online over onderwerpen 
zoals:

Wij informeren en adviseren ouders 
gratis in verschillende talen over alle 

aspecten met betrekking tot internationale gezins 
- en ouderlijke verantwoordelijkheidsconflicten  
en - bemiddeling.

niet terugkeert met de kinderen na een vakantie 
in het buitenland, zonder de toestemming van de 
andere ouder die gezamenlijke gezagsrechten 
heeft.

besluit om terug te keren naar zijn/haar 
thuisland en het kind met zich meeneemt 
zonder de toestemming van de andere ouder 
die gezamenlijke gezagsrechten heeft.

besluit om terug te keren naar zijn/haar 
thuisland, waardoor er een grensoverschrijdend 
co-ouderschap ontstaat.

Vaak realiseren ouders zich niet dat dit 
een kinderontvoering is en dat ze hiervoor 
civielrechtelijk of strafrechtelijk vervolgd kunnen 
worden.


