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1. Aanleiding 

Op donderdag 26 januari 2023 vond de Parole Hearing plaats van de heer Singh, 

waarbij de Parole Board het parole-verzoek heeft afgewezen voor drie jaar. 

 
Het Forum Levenslang verzoekt u per brief van 3 februari jl. om op zeer korte 

termijn een einde te maken aan de detentie van de heer Singh. Het Forum 

Levenslang heeft een afschrift van deze brief verstuurd aan de Tweede Kamer. 

 
2. Geadviseerd besluit 

 Instemmen met bijgevoegde brief aan het Forum Levenslang. 

 Instemmen met het versturen van een afschrift van deze brief aan de Tweede 

Kamer. 

 
3. Toelichting 

Vanaf 1971 heeft de heer Singh zich met zijn gezin gevestigd in de VS. De heer 

Singh is gearresteerd in 1984 en woonde in die periode in de VS. De heer Singh 

heeft in ieder geval tot 1965 (overwegend) in Suriname gewoond. Uit de 

Gemeentelijke Basis Administratie blijkt dat de heer Singh alleen in de periode 

van 12 mei 1965 tot 1 mei 1966 (1 jaar) en van 1 augustus 1967 tot 30 januari 

1970 (2 jaar en vijf maanden) in Nederland ingeschreven heeft gestaan. Daarna 

is hij teruggekeerd naar Suriname. Aanwijzingen voor concrete plannen van de 

heer Singh om naar Nederland te verhuizen in de periode dat hij in de VS woonde 

voorafgaand aan zijn arrestatie in 1984 zijn niet gebleken. 

 
Motie Van Nispen c.s. inzake Singh 

De Kamer heeft op 23 juni 2020 de motie van het lid Van Nispen c.s. inzake de 

heer Singh aangenomen.1 In deze motie wordt de regering verzocht zich 

maximaal in te spannen om de heer Singh op korte termijn naar Nederland over 

 
1 Kamerstuk 35 470, nr. 11. 

http://www.rijksoverheid.nl/jenv
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te laten brengen, verzoeken tot overbrenging te honoreren en hiertoe zo nodig de 

procedure tot overdracht van de tenuitvoerlegging van het strafvonnis te starten. 

 
Bij brief van 21 september 2020 is de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop 

uitvoering wordt gegeven aan deze motie. Een Wots-procedure is niet de 

geëigende weg aangezien de zaak van de betrokkene niet voldoet aan de criteria 

van het Beleidskader voor een Wots-procedure.2 De rechter heeft in kort geding 

beslist dat een Wots-verzoek van Singh niet binnen het Beleidskader past omdat 

er onvoldoende sprake is van binding met Nederland. De rechter oordeelt tevens 

dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die tot een afwijking van 

het beleid zou moeten leiden.3 

 
Diplomatiek steun 

Nu de Wots geen optie is, is gekeken naar andere mogelijkheden om de heer 

Singh naar Nederland te halen. De weg die wegens humanitaire redenen daarvoor 

gebruikt kan worden is een gratieprocedure. Samen met de advocaat van 

betrokkene en zijn zus is besproken dat de heer Singh wordt gesteund bij een 

door hem in te dienen gratieverzoek, mits er geen gevaar is voor de 

maatschappij. Voor elke hearing door u of uw voorganger is een nieuwe 

steunbetuiging aan de Parole Board gestuurd. De Kamer is daarover op meerdere 

momenten geïnformeerd.4 

 
Parole Board 

Op 21 april 2022 heeft de Parole Board een positief advies voor Parole van de 

heer Singh afgegeven. Daarbij gold een review-periode van maximaal 120 dagen. 

 
Het Forum Levenslang stelt dat het eerder gegeven positieve advies voor Parole 

inzake de heer Singh niet door de Gouverneur is overgenomen. Dit is niet juist. 

Op 21 april 2022 gaf de Parole Suitability Hearing een positief advies voor Parole. 

Daarbij gold een review-periode van maximaal 120 dagen. Binnen deze review- 

periode kan de Parole Board ervoor kiezen om een eerder afgegeven positief 

advies te herzien. Dat is in dit geval gebeurd. Binnen deze review-periode heeft 

de Parole Board het eerder positief afgegeven advies herzien en een nieuwe 

Parole Suitability Hearing gepland. Blijkens de agenda van deze bijeenkomst is 

de reden hiervoor dat zij nieuwe informatie hebben ontvangen op 20 juli 2022. 

 
Op donderdag 26 januari jl. vond deze nieuwe Parole Suitability Hearing plaats. 

De Parole Board heeft hierna besloten het parole-verzoek van de heer Singh voor 

drie jaar af te wijzen. De Parole Board heeft direct na de Parole Hearing uitspraak 

gedaan. Er is nog geen inhoudelijke informatie beschikbaar over het verloop van 

de Parole Hearing. Het transcript van de Parole Hearing is opvraagbaar binnen ca. 

45 dagen. 
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2 Kamerstuk 30 010, nr. 49. 
3 ECLI:NL:RBDHA:2021:4967, raadpleegbaar via blg-981506.pdf 
(officielebekendmakingen.nl) 
4 Kamerstuk 30010, nr. 50 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl); verwijs ook naar brief 31 januari 22; Kamerstukken II 30 
010, nr. 49, Kamerstukken II 30 010, nr. 50 en Kamerstukken II 30 010, nr. 52 en 
Kamerstukken II 30 010, nr. 53. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30010-49.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-981506.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-981506.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30010-50.html#ID-981505-d36e79
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30010-50.html#ID-981505-d36e79
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4.1 Politieke context 

Zie bovenstaande motie van Van Nispen c.s. inzake de heer Singh op 23 juni 

2020. 

 
4.2 Krachtenveld 

Buitenlandse Zaken is betrokken in verband met de consulaire bijstand die wordt 

verleend aan de heer Singh en stemt in met het versturen van de Kamerbrief. 

 
4.3 Communicatie 

De brief van het Forum Levenslang is ook verzonden aan de Tweede Kamer. De 

Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de zaak 

Singh, derhalve is het advies om ook een afschrift van deze brief aan de Tweede 

Kamer te sturen. 

 
5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 
5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 
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