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Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Van Nispen (SP), Van der Lee 
(GroenLinks), Ceder (ChristenUnie), Teunissen (PvdD), Piri (PvdA), Kuzu 
(DENK) en Agnes Mulder (CDA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en 
voor Rechtsbescherming over het bericht dat de overdracht van Singh aan 
Nederland gebaseerd is op politieke onwil (ingezonden 30 januari 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht: «Nederlander Jaitsen Singh (78) die al 39 jaar 
in de Verenigde Staten vastzit, komt niet vroegtijdig vrij»?1 

Vraag 2
Hoe oordeelt u over dit bericht? 

Vraag 3
Deelt u de teleurstelling over het feit dat de heer Singh na 39 jaar vastzitten 
in de Verenigde Staten nog steeds niet vrijkomt? 

Vraag 4
Bent u van mening dat de Nederlandse regering er alles aan gedaan heeft om 
de heer Singh naar Nederland te krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar 
blijkt dat uit? 

Vraag 5
Op wat voor manieren kan een gedetineerde binding hebben met Nederland, 
gaat dit enkel over woonplaats of kan binding ook op andere manieren 
worden aangetoond? 

Vraag 6
Bent u het eens dat er sprake is van een gewijzigde situatie nu bekend is dat 
de zus van de heer Singh bereid is hem op te vangen in Nederland? 

1 Tahrim Ramdjan, «Nederlander Jaitsen Singh (78) die al 39 jaar in de Verenigde Staten vastzit, 
komt niet vroegtijdig vrij», 27 januari 2023, https://www.parool.nl/amsterdam/nederlander-
jaitsen-singh-78-die-al-39-jaar-in-de-verenigde-staten-vastzit-komt-niet-vroegtijdig-
vrij~b4d6c2b0/?referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F
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Vraag 7
Bent u, gezien de unieke aard van deze zaak waarin alle mogelijkheden zijn 
afgelopen en gezien de humanitaire situatie van de gevangene bereid zo snel 
mogelijk een manier te vinden een geldige WOTS-procedure op te starten om 
de strafoverdracht tussen Nederland en de Verenigde Staten te initiëren en de 
heer Singh over te brengen naar Nederland (conform motie van het lid Van 
Nispen c.s. (kamerstuk 35 470-VI-11))? 

Vraag 8
Bent u bereid deze vragen afzonderlijk en met spoed te beantwoorden?
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