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Geachte heer Hirsch Ballin, 
 
Bij brief van 24 november jl. met kenmerk 5572194/08/06 verzocht u de Raad voor de rechtspraak  (de 
“Raad”) advies uit te brengen over een tweetal wijzigingen in de uitvoering van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag.  
 
De door u voorgestelde wijzigingen betreffen de afschaffing van het cassatieberoep tegen een beslissing 
over teruggeleiding van een ontvoerd kind, behouden cassatie in het belang der wet en de concentratie 
van rechtspraak in eerste aanleg en hoger beroep bij de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den 
Haag.  
Aanleiding voor de wijzigingen vormt de duur van de rechtsgang in kinderontvoeringszaken. Het komt 
regelmatig voor dat een zaak zo veel tijd in beslag neemt dat het belang van het kind hierdoor 
wordt geschaad. Steeds vaker wordt er geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Hoe langer de duur van 
de procedure, hoe groter de kans dat het kind schade ondervindt van de terugkeer naar een land 
waarmee het inmiddels aanzienlijk minder verbonden is geraakt dan met het land waar het 
inmiddels geruimte tijd geleden naartoe is ontvoerd.  
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Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt.1    
 
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft bij brief van 19 december 2008 advies uitgebracht 
over uw voornemen. De Raad onderschrijft dit advies.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. Th. Groeneveld,  
Lid Raad voor de rechtspraak 
 

                                                        
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke 
adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. 
De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een 
adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt 
de Raad voor de rechtspraak de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de 
organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. 
Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
 


