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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z15297
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister
van Buitenlandse Zaken en de Minister-President over het Nederlandse meisje
Insiya Hemani, dat ontvoerd is naar India en de pogingen die de Nederlandse
regering onderneemt om haar terug te krijgen in Nederland (ingezonden
1 september 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met de gewelddadige ontvoering op 29 september 2016, van
het destijds tweejarige meisje Insiya Hemani door een team van waarschijnlik
acht personen – van wie er zes in Nederland veroordeeld zijn – waarschijnlijk
in opdracht van de vader Shehzad Hemani, naar wie het kind vlak na de
ontvoering werd gebracht?1
Vraag 2
Bent u bekend met het feit dat Insiya zonder geldig paspoort of geboorteakte
van Nederland naar India is gesmokkeld, en Insiya uitsluitend de Nederlandse
nationaliteit heeft en derhalve zonder geldige verblijfsstatus al vier jaar
illegaal in India verblijft?
Vraag 3
Bent u bekend met het feit dat Nadia Rashid, de moeder van Insiya, in de
anderhalf jaar voorafgaand aan de ontvoering meermaals aangifte deed van
stalking door haar ex-man Hemani?
Vraag 4
Klopt het dat de moeder zesmaal een door Hemani geplaatste gps-trackers
onder haar auto vond en de politie hiervan op de hoogte bracht? En klopt het
dat de moeder veelvuldig de politie waarschuwde dat Hemani voornemens
was Insiya te ontvoeren?
Vraag 5
Bent u bekend met het feit dat op 13 januari 2016 een poging tot ontvoering
van Insiya door politie Hoofddorp is verijdeld en dat Hemani in heengezonden, ondanks dat de politie bekend was met de aangiftes van de moeder voor
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Rechtspraak.nl, 11 juli 2019, «Celstraffen tot ruim 4 jaar voor kinderontvoering». (https://
www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/
Nieuws/Paginas/Celstraffen-tot-ruim-4-jaar-voor-kinderontvoering.aspx)
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stalking en haar waarschuwingen voor ontvoering van Insiya? (bron: onder
andere brief van Veilig Thuis Kennemerland van 23 maart 2016, eventueel
onderhands beschikbaar)
Vraag 6
Bent u bekend met deze vier onherroepelijke Nederlandse gerechtelijke
uitspraken?:
– 1 maart 2016 Rechtbank Noord-Holland: Insiya is aan moeder toevertrouwd;
– 12 april 2018 Hoge Raad der Nederlanden: Insiya heeft haar gewone
verblijfplaats in Nederland;
– 28 augustus 2019 Gerechtshof Den Haag: onmiddellijk teruggeleidingsbevel Insiya naar Nederland; en
– 31 maart 2020 Gerechtshof Amsterdam: moeder heeft het eenhoofdig
gezag.
Vraag 7
Bent u bekend met het feit dat zes personen op 11 juli 2019 door de
rechtbank Amsterdam zijn veroordeeld voor de ontvoering van Inisiya?
Vraag 8
Bent u bekend met het feit dat de strafzaak tegen de vermeende opdrachtgever van de ontvoering van Insiya, haar vader Hemani, bij verstek zal worden
behandeld op 23 en 24 september 2020 te rechtbank Amsterdam?
Vraag 9
Kunt u verklaren waarom in de Note Verbale aan de Indiase autoriteiten van
4 augustus 2020 de terugkeer van Insiya naar Nederland en de hereniging
met haar moeder, niet wordt geëist? Op welke wijze dringt de Nederlandse
ambassade daar nu wel op aan?
Vraag 10
Kunt u verklaren waarom Nederland India niet verzoekt Insiya als illegaal
vreemdeling uit te zetten?
Vraag 11
Kunt u verklaren waarom Nederland niet (inhoudelijk) reageert op de
weigering van India om de terugkeer van Insiya te verzorgen onder verdragsbepalingen artikel 7, 9 en 11 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind (IVRK) waar zowel India als Nederland partij van zijn?
Vraag 12
Kunt u aangeven wat er thans wordt gedaan om te terugkeer van Insiya naar
Nederland en de hereniging met haar moeder te bewerkstelligen?
Vraag 13
Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?
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