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Dep. VERTROUWELIJK 

De Minister voor Rechtsbescherming 

 

 

  

Parole Hearing inzake S.  

  

 

1.     Aanleiding 

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

Met bijgevoegde brief informeert uw de Kamer over de uitkomsten. 

 

2. Doel  

1. U informeren over het verloop van de Parole Hearing van de heer Singh van 

donderdag 26 januari 2023. 

2. Uw instemming om de Kamer over het verloop van de Parole Hearing te 

informeren. 

 

3.     Kernpunten 

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

 

4.     Toelichting 

Naar aanleiding van het aannemen van de motie van Van Nispen c.s. inzake de 

heer Singh op 23 juni 2020 wordt een gratieverzoek diplomatiek ondersteund op 

voorwaarde dat de heer Singh geen gevaar meer zou zijn voor Nederlandse 

maatschappij. Hiervoor hebben zowel u als uw voorganger een steunbrief 

verzonden. 

 

Op verzoek van de Nederlandse advocaat van betrokkene van 18 januari jl., is er 

op 24 januari jl. opnieuw een brief verzonden aan zowel de Parole Board als de 

advocaat van de heer Singh. In deze brief verwijst u naar de eerder gegeven 

voorwaardelijke steun voor de vrijlating van de heer Singh. U heeft aangegeven 

dat de Nederlandse steun voor de heer Singh, onder de bestaande voorwaarden, 

wordt gecontinueerd. De Parole Board heeft echter aangegeven dat alleen brieven 

van desbetreffende gedetineerde en zijn advocaten, familie en nabestaanden zo 

kort voor de zitting te accepteren. Derhalve is diezelfde brief ook verzonden aan 

de advocaat zodat zij deze kon toevoegen aan het dossier. De Parole Board heeft 

bevestigd dat de eerdere steunbetuigingen, waar in de brief naar wordt verwezen, 

in het dossier zitten. 

 

Op donderdag 26 januari jl. vond in het kader van de lopende gratieprocedure 

van de heer Singh zijn Parole Hearing plaats. De Parole Board heeft het parole-

verzoek afgewezen voor drie jaar.  

  

Ad 1) Uitspraak 

De Parole Board heeft direct na de Parole Hearing uitspraak gedaan. Er is nog 
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geen inhoudelijke informatie beschikbaar over het verloop van de Parole Hearing. 

Het transcript van de Parole Hearing is opvraagbaar binnen ca. 45 dagen. 

Uiteraard brengen we u op de hoogte wanneer er nieuwe informatie beschikbaar 

is. 

 

Ad 2) Informeren Kamer over verloop Parole Hearing 

U wordt geadviseerd de Kamer middels bijgevoegde brief te informeren over de 

uitkomst van de Parole Hearing. 

 

De uitkomst van de Parole Hearing is openbaar. Mede gelet op de diplomatieke 

steun voor het gratieverzoek wordt u geadviseerd om de TK hierover te 

informeren.   

 

4.1 Politieke context 

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

2020. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

nvt 

 

4.3 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. 

 

4.4 Strategie 

Zie ad) 3. 

 

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. 

 

 


