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PSH-V

-v

A.
Persoon o
I vreemdeling

* Persoontype
V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen
* Geslaoht

I mannelijk

* Bron pers.gegevens

12. ld off, doe pers.geg

t!r23r,|:

Geboortegegevens
Geboortedatum
I Geboortedatum is volledig

Indicatie volledigheid geboortedatum
Geboortedatum GBA
Geboorteplaats

Brazilië

Geboorteland

M

Datum overlijden

\zl

Aanduiding overlijden
Nationaliteiten
Braziliaanse

Verwijderbaarheidsinformatie
Verwijderbaar

K

Toelichting verwijderbaarheid

98 - Geen rechtmatig verblijf (meer)

Startdatum

[30||Ï0||2Q12

Einddatum
^\

Adressen
Soort
Insluiting

Straat
Ten Pol 64

Poste.
1438AJ

Plaats

Gemeente
Haarlemmermeer

Adres sinds

Ruimtes voor vrijheidsbeneming (laatste 3)
Er zijn geen ruimtes voor vrijheidsbeneming
Cöntactgegevens
Telefoonnummer
Identificerende nummers
A-nummer
BSN
Biometrienummer
StrafrechtKetenNummer

1

•
Lev.
Dienst Terugkeer en Vertrek
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PSH-V

T
Bijzonderheden persoon
Betrokkene
Braziliaanse

M

Bijzonderheden persoon
Daturn

Medewerker
Omschrijving

20/01/2010 13:09

i<en04508

20-01-10.
Aan BE is een boete VW uitgedeeid, feitcode E822F. Aan Be mededeiing gedaan dat bij 2e boete VW BE ongewenst
verklaard i<an worden.

Toevoegen
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PSH-V

-^
. Z-20/01/2010
ZaakËl
Betrokkene
Braziliaanse

M

Bijzonderheden
Soort

Medewerker

Datum

Omschrijving
extern

ken04508

25/01/2010 08;06

22-10-10.
Bericiit van Portugese Immigratiedienst dat personalia van BE onbekend zijn.
22/01/2010 08:25

kenO1643

intern

Dossier akkoord voor overdraoht DT&V. Dossier zal worden gebracht naar UC SChiphol.
21/01/2010 11:34

kenO2475

• intern

Be wordt vandaag uitgeplaatst naar UC Sohiphol
21/01/2010 09:26

ken04508

extern

^

21-01-10.
BE is op 20-01-10 in de gelegenheid gesteld te bellen met Brazilaans consulaat te Rotterdam (door!
deelde mee een visum cq verblijfsvergunning te hebben voor Portugal. Er zijn bij BE geen documenten
aangetroffen die dit ondersteunen.
Niettemin een mail gestuurd naar Portugese immigratiedienst met vraag of BE bij hen bekend is.

extern

ken04508

20/01/2010 13:45

20-01-10.
Aan BE is een boete VW uitgedeeld, feitcode E822F. Aan Be mededeling gedaan dat bij 2e boete VW BE
ongewenst verklaard kan worden.

intern

ken04508

20/01/2010 13:44

^

20-01-10.
Dactyloscopisoh onderzoek. Eurodac niet gelukt. BE kwam verder niet voor.
20/01/2010 13:44

extern

ken04508

20-01-10.
BE is bij een controle van Connexion OV staande gehouden.
BE is in bezit van een goed en geldig paspoort. In paspoort alleen inreisstempel Schiphoi, 02-08-07. Paspoort in
fouillering.

Toevoegen
r

Bijzonderheid bestemd voor extern gebruik

C

Bijzonderheid bestemd voor intern gebruik

d

Algemene zaakgegevens
Start datum / tijd

[20||ÖT||2010

I

|1O |:|20

Einde datum / tijd

[25l[ÖTl|2010

I

[08l:fÖ6"

i

PiëfLITlE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland

Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

)

r 10-2'E

,

023-512 92 90
fü—i/Zaak-20/01/2010
21/01/2010
HV12 Proces-verbaal van verhoor

PROCES-VERBAAL
Wij, ondergetekenden,

10-2-E

^Ê^^ÊÊIg^^g^

buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal poiitiekorps

Kennemeriand, BOA akte n r é — ^ ^ e n
l l g j B ^ I M ^ ^ hoofdagent van het regionaal politiekorps Kennemeriand,
belast met het toezicht op vreemdeiingen,
.. - verklaren het volgende:
op 21/01/2010, te 10:10 uur, hoorden wij in Hoofdbureau van politie te Haarlem, de
vreemdeling:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

^

: Brazilië
: Braziiiaanse
: mannelijk

De vreemdeling werd teiefonisch verhoord in de Portugese taal m.b.v. de tolk met
tolkennummer 868 .
Tijdens het verhoor getoonde eigendommen:
Nationaai Paspoort, documentnummer 1
11/07/2012

T

|, iand van afgifte Brazilië , geldig tot

De vreemdeling verklaarde het volgende:
U vraagt mij of ik sinds 2 augustus 2007 in Nederiand verbiijf.
Dat klopt. Ik ben op 2 augustus 2007 Nederland via Schiphol ingereisd en heb toen een
inreisstempel in mijn paspoort gekregen.
U vraagt mij of ik al die tijd in Nederland heb verbleven
Nee, ik ben tussentijds 1 keer n a a r | ^ ^ ^ g e g a a n , dat was in 2009. Ik heb daar een aanvraag
ingediend om daar te verblijven. Sinds 14 dagen ben ik weer terug in Nederland
U vraagt mij waar ik in Nederiand heb gewoond.
Ik heb geen vaste woonplaats in Nederiand gehad, ik verbleef bij vrienden hier en daar.
ikweet aileen nog de piaatsnamen v a n ^ ^ g g ^ H H I e n i

T -ï» V.nr:
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T

IK heb geschilderd en kreeg 10 euro per uur. Ik weet niet of het zijn huis was of een huis van
iemand anders.
U bent ruim twee en een halfjaar in Nederland, klopt dat?
Ja, dat ben ik bijna.
Was u van plan terug te gaan naar Brazilië
Volgende week wilde ik zelf terug naar Brazilië gaan. Ik had nog geen vliegticket. !k zou dat met
gisteren middag regelen.
en heb gedaan

- De meesten ken ik

n vrouw en 2
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Ja, ik heb met behulp van een Nederlandse advocaat een aanvraag ingediend om in]
verblijven. Die aanvraag is 16.12.09 ingediend.
U vraagt mij of ik niet in m H I < ^ ° ^ ^ verblijven.
Dat klopt ik had eigenlijk in d ^ g moeten blijven, maar ik wist dat ik in Nederland geld kon
verdienen met ^ H H H S - Daarom ben ik terug naar Nederladn gekomen.

Waarvan door ons,
„
^'^'t

8 H B H M I i^P ambtsbelofte,
l ^ g H I H I ^ op ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesioten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 21/01/2010.
De verbalisanten.

V.nni
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PiÖfLITIE
Postadres

Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

Kennetnerland

Postbus 57
2000AB HAARLEM
Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

10-i-E
023-512 92 90
p W M i a / Zaak - 20/01/2010
21/01/2010
HV12 Proces-verbaal van veriioor

PROCES-VERBAAL
'ij, ondergetekeiiden,
, hoofdagent vain het regionaal politiekorps Kennemerland en
buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps

\o ,z-e:

Kennemerland, BOA akte nr ^ ^ ^ M ^
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
op 21/01/2010, te 10:05 uur, hoorden wij in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, de vreemdeling:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Brazilië
Braziliaanse
mannelijk

De vreemdeling werd telefonisch verhoord in de Portugese taal m.b.v. de tolk 868 .
(

j

Tiidens het verhoor getoonde eigendommen:
Nationaal Paspoort, documentnummer i
11/07/2012

T

land van afgifte Brazilië , geldig tot

De vreemdeling verklaarde het volgende:
Vraag:
"Is dit uw paspoort?"
Antwoord: "ja"
Opmerking verbalisanten:
Aan betrokkene wordt het Braziliaanse nationaai paspoort met nummer|
Vraag:

igetoond.

"Zijn de identiteitsgegevens die in dat paspoort staan de uwe?"

Antwoord: "ja"
Opmerking verbalisanten:
Het hien/oor genoemde paspoort bevat de identiteitsgegevens zoals deze door betrokkene
eerder zijn verstrekt.

V.nr:'
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Opmerking verbalisanten:
Op basis van vorenstaande antwoorden en het feit dat wij, verbalisanten, zagen dat de foto in
het paspoort overeenstemming vertoonde met de persoon die wij hoorden, is de identiteit van
betrokkene voldoende vastgesteld.

Waarvan door ons,
iCr-X-fe-

i p i l p M M I M op ambtsbelofte,
^mmsSSÊÊÊ^oD ambtsbeiofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaai te Haarlem op 21/01/2010.
De verbalisanten,

V.nr!
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PiefLITIE
Kennemerland

Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
<M—hiSp
\0 ~ %
WjlllilWIi^
023-512 92 90
P^HI^/Zaai<-20/01/2010
21/01/2010
iVI119 Dossier vreemdelingenbewaring

'E-

Dossier vreemdelingenbewaring

Datum overdracht aan DT&V:

Persoons-/proceduregegevens

^

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Gebooiiedatunri
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht
Taal (verhoor)
Identiteit vastgesteld op
(PIL) niveau

Brazilië
Braziliaanse
mannelijk
Portugese

Vreemdeling ook bekend onder de VD-pseudoniemen/aliassen:
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geb. datum Nationaliteit(en)

Identiteitspapier(en):

•

Nationaal Paspoort, documentnummer I
11/07/2012
Nationale identiteitskaart, documentnummerf
01/01/2099
Rijbewijs Brazilië , documentnummer |
01/01/2099

I, land van afgifte Brazilië , geldig tot
i, land van afgifte Brazilië , geldig tot
l land van afgifte Brazilië , geldig tot

Raadsman
Raadsman
Telefoon

V.nr:l
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Inhoud dossier (aankruisen indien van toepassing):
( ) Machtiging tot binnentreden
( ) Verslag van binnentreden
() Proces-verbaal van strafrechtelijke staandehouding
( ) Proces-verbaal van strafrechtelijke aanhouding
() Artikel van Algemene Politieverordening
(x) Proces-verbaal van staandehouding (vreemdeiingenwet)
(x) Proces-verbaal van ophouding
() Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 50 Vw(ophouding)
() Beschikking verlenging ophouding
(x) Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 59 Vw(bewaring)
(x) Proces-verbaal verhoor bewaring
(x) Beschikking maatregel bewaring
() Proces-verbaal aanvullend identiteitsonderzoek
(x) Aangemeld bij Bureau Coördinatie Vreemdelingen datum 20/01/2010
(x) Geplaatst in Hoofdbureau van politie d.d. 20/01/2010
() Aanvraag verblijfsvergunning op grond van artikel 14 of 20 Vreemdelingenwet 2000 (regulier)
() Beschikking afwijzing aanvraag op grond van artikel 14 of 20 Vreemdelingenwet 2000
(regulier)
() Aanvraag verblijfsvergunning op grond van artikel 28 of 34 Vreemdelingenwet 2000 (asiei)
() Rapport nader verhoor asiel
() Beschikking afwijzing op grond van artikel 28 of 34 en 39 Vreemdelingenwet 2000 (asiel)
() Beschikking ongewenstverkiaring
() Uitreiking beschikking ongewenstverkiaring / Publicatie Staatscourant (kopie)
() Strafrechtelijke antecedenten
() Formulier (voortgangs-)gegevens venwijdering(M120)
() Procedure voorlopige voorziening: ja/ nee; Zo ja, naar voren gehaald: ja/ nee
(x) Overige gegevens:
20-01-10.
BE is bij een controle van Connexion OV staande gehouden.
BE is in bezit van een goed en geldig paspoort. In paspoort alieen inreisstempel Schiphol,
02-08-07. Paspoort in fouillering.
V.nrJ
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20-01-10.
Aan BE is een boete VW uitgedeeld, feitcode E822F. Aan Be mededeling gedaan dat bij 2e
boete V\N BE ongewenst verklaard kan worden.
21-01-10.
BE Is op 20-01-10 in de gelegenheid gesteld te bellen met Brazilaans consulaat te R^terdam
(door • — F * . BE deelde mee een visum cq verblijfsvergunning te hebben voor 9 ^ 0 . Er
zijn bij BE geen documenten aangetroffen die dit ondersteunen.
Niettemin een mail gestuurd naarlBBPimmigratiedienst met vraag of BE bij hen bekend
is.

V.nnl
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Proces verbaal van bevindingen.

\0''l

^^
^

I]f i l p m i l i l i B p i l i ^ ^ controleur openbaarvervoer in dienst van Connexxio^^,
tevens buitengewoonopspoiingsambtenaai- met akte van beedigigngsnununer^^^Rmet
als standplaats Zaandam verklaar het volgende:
Op woensdag 20 januari 2010 omstreeks 09.00 uur bevondikmij in umform gekleed en met
handhaving belast in busUjn 140 op de bushalte l i l l i p l i ^ in Heemstede. Op deze
halte waren ik en mijn collega's bezig met een gecombineerde actie op controle van geldige
plaatsbewijzen.
..
.-,
Ik zag toen dat daar iemand zonder hiervoor een geldig veiToerbewijs te hebben gebruik
maakte van het openbaar veiToer.
.
-,,•••
Ik zaa namelijk dat de verdachte mij een vervoersbewijs liet zien wat met geldig is m
Heenistede. Ik hield de man als verdachte staande en vroeg hem om een geldig • _ _ ^ ^
identiteitskwijs. D e m a n t o o n d e m ë ^ t e i l i ^ s p a s ^ ^ ^ M m y opte z i j n ^ ^ ^
M — ^ M ^ ^ M i Geboren ^^ÊÊÊ^Ê^^Êk
te i H l i m i A
Ik heb de verdachte hierop een transactievoorstel gedaan in de vom van een uitrijkaart. Een
uitiijkaart is een transactie voorstel van €25.- Verdachtes bannen deze bij ons contant ot per
pin voldoen. De verdachte wilde hier wel aan meewerken.
_
Medewerkers van de regiopolitie Kennemerland afdeling vreemdelingenpolitie verleenden
assistentie bij deze controle.
Ik heb de man vervolgens overgedragen aan de collega's van ae aidelmg
vreemdelingenpolitie. _
Opgemaakt op ambtse«*belofeop20 Januari 2010 te Haarlem.

SO-X^t,

Opllenummer vermelden en aanlcruisen w a t van toepassing Is
2. Volgen
3. gev. worden
,. inlopen
i. uitlopen

SNULHEID

G. radnr Galso
3. l.ascrgun

Algelezen
iLnelheid

.nelheici ijktabel. Gecorigeerde
snelheid

aameten
snelheid

Gecorigeerde
snelheid

Toegestane
snelheid

Afstand meteis

2. iicinlal sec.
3. .ifstarul licht
4. alst. siop.streep

Seconden
rood

DIlOMFIl-TS
SNOllFlETS

ConslMictte
snelheid

G Dynostar ToegaslnnG
constr. snelheirt
type
foilenbank

Oveiltfidinysgegevens.

Optie nr.

D Laser Palrol

SerienuiTimer
mealmlddei

Meetafstand

o e irwjVfltny.'.

Max. consir. snsih. kent.bcwijs/fegtster +5 =i

Plfials en claiuni:

Alstand rijliln

IJklabel snelh.meler
geldig tol dalum/maand/jaar

Gemeten constr. Qecorrigerde
constr. snelheid
snelheid

Maetcorrectje
folienbank

_u
L| S-^^ f'
UCT.LX-UTJ. , (-ll^Y..-T^^r^;•T1:.\7^6t-

•\l.

I fan,..)f.i-l f^^-J-f-f^'ln-i
DÜ ixi'-

J^

!<. ft\-jtV-'.0VC-t.^i?-"Jir
' i.J'J

wt/Tn-q-l-Anric-

nn?.C'>.ljP

'?iM

VArslCJ'A

G

I-land icUening;

'0-2.E

l-liflfPT-i

'i- Jfi'^ft

f(jwi)On.tON
UfLtri.
A ('frmw on o^
Ct/f^ toxC
Klfl—B

icT!(.. .-!,>-..A,-i^,r.t

^'-''

\KWfi

LinrPT

SO-HPM'^L

( ^ y , , , ; . — f . n , , ; ,;jt,.i, yi; r ~ | ( 0 g in de bijiage(n) varmeldei gegevens maken onderdeel uit w n dit proces-verbaai)
Gegevens 1 e verbalisant
Gegevens leverbfllisnnt
a ambtseed
D ambtsbelofte
dienstnummerL
4 VU)
D ambtseed iSlambtsbelofte dien5tnummef

0jO"-oi ••-"i-^iC'

inncau^P

D»'^

_lvi

Hdnc-LLvo'-^ j

Overschrijding toegestane
:onslr. snelheid

^'.rivreDU

hlo^"'u'i'(rfi>i
JlPt
(';n-iüu<.fil;''.v

Ü./ •• J 2 ! . i ' - ^ ' 1
Diiiage(n);

geldig lol dalum/maand/jaar

Plaatsonischtijwng veikeeislicht (kruising, Uw)

fi"

c-, t> l::-^./0^^!-u^J^J^iiAJorft_,

snelheid

Geraarlljke elementen? D
Dord:aA1
DA3

Wctil er ijeworkl i^l

6i.s^w

^verbalisant nr.

Irvj

Tussenarsland

1. = vrije tekst

r v i i,sT

Opmerkingen
verbalisant

Meeöfslantl

D UUra Lyte

Wegwerlcwaamhedon 1.1

riQODUCHT

ïoegeslane
snelheid

UiCO:-f'"M3^^"^'^'^^'^"

rwJFcr'/itr

l'Ht?!

A Aaittonilinlng virn Ijüsdlitkiwj (WAHV)
B.'lleschikMiiglWAMV)

Politie
•
ICennemet'land

c

K. KeiuiisQwltKj Vijri liefceuring (St)
Kj (SJI
S. Aaiil;oiK)ii,)in()vaii,slr.ill)Ejclattin(.

Proces-Verbaal

Autosnelweg

ffflani
ri

•I.
Dag

Maand

•• i

21!

:

Afwijkend bedrag D
(tilleon slra(reclil) D
(P en')

Dlicft:.! bKlütikl

Verbalisnnlnuriuner

Tijdstii)

Jaar

iCwilanllwuimmer

Plonl'. / g[.'draglr\g / ovcriradiiig: (de voor iiol openbaar verkeer openslnnnde (viiarjwecj / iocalie)

Ie

V ' - ' i " ' . '• ^ ' ' '
Lanti

Soori: voertuig

Gemeonle

v-i M..'ii. l ' • • • ' >

Kenleken/regi'ilralieleken

_

wag
5D

weg
3 0

ja
nee

Weggesleept
D ja
D nee

Oupl. code
inbcifJiKjnam» goedelen (KVI bilgevoegd) G ja

Binnen beb. kom
Bullen beb, kom

Naam OM functionaris i.v.m.
afwijkend bedrag

Wegsieepwaardig
O ja
• nee

In buvvaurui gesleid na voidering
onmiddtillijkt? belaling
L] ja ü nee

_

D
n

Verplicht (brom)
(iétspacl

Autoweg

I D

r-

Dalalvpisle OCVB:

Drfliiiiiiiril«.mgsl DCVD:

Projectcode

• nee

idc'ur

MeriVlype

:

_Z

Céilegorie
Ik, aniblenaar, conslaleerde dal op genoenkie
datum, tijdslip en ()laal5
met iiet amsciirmeii voortuig/raarluiij
dnor bütrokkeiie/verdaciue

Cautie:

Foilnuninier

15 de vnrdaciito medegedeeid dat iilj niet tot antwoorden is verplidu: a ja

Vi'ii:i,iiiiiij: frf veidaciile

C\ betroi;kelie

•

nee

^

(![• volgende gedraging/uverlreding werd Vfrricilt / gepieegd;
•

.

:

'

'

•

'

'

•

•

,

!

•

•A
•,•'-'•;.

i-J'.'.T

i-n.->"!t-J,'

r

1V-. U'^---y(••'
, ^ . , > - • • - - .

>-•'••-

-"-'••'
••'-

'

,•••,-•

n Uecjinueiid
besluurrlEi'
r.l Mililaii.

ri<^'

Of^

^

i.,v ^ - . ' ^ . -

hk

iciifL.rin

l«''.

L-l'.?L^--i-L_-C-J-f 1 •- ^^

'•--• ^-^ ^

ir,^ j^er-

b . T - ,•-<-• f' i-n C

Maaiii:
Aflres:

Cieboorledalum

I Gebonrlcriginee
i'osi,cod£ï:

Adtps Imlfdlckenp/Verdoclile
Poslcoclë

K

bw

TA./ '
Naam

T

;•!...

J ' - • ' • • •

Nflder aaiicietluid in iJo bljlyijen van tic Woi sdrnini.'itrtiUGfrechlelljke nandhnuiny verktjersvonischrifleii, helÜDsluil
OIv]-a{[Ioening, het ri-insacliehpsliiil 139'! en de Uichllijnen
vuof slr.itvorderiny larleven en leitornbclirtjvingcïn en;:,
onder nummer
De betioidcene/verdacbte gaf, daarnaar gevraagd, përsonfilia conlorni rjeLonntI (dorurniïntmimrniïr
noleren)
cip te zijn genaamd:
IJ rhw l'X'piiüiJ. D I D kaarl__Üvr£f(;mcl. ID kciar^
tiuigeiseivicenummer:
]
M ni3n Q vfouw
Nüiiitiiiir dücumL'nl:
Snncliebedrag

\

'-'

I

'.*-0 v/ü .j 1^
U I ui

Woonplaats
UVJ ' ^ O J C

idli^rDoiinuhiiiLer:

Woonplfliils:

gegevens
van de
eigenaar/
houder

PffLITIE
#

Postadres

Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderworp

Kennemerland

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Aan: De Immigratie- en Naturaiisatiedienst
Noord-West (Hoofddorp)

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

\o-t''B
023-512 92 90
PHÜHS/Zaak-20/01/2010
20/01/2010
M93 Bericht onntrent signalering

Bericht omtrent signalering
Betreft een verzoek om signalering van

De vreemdeling, zich noemende:

T

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Brazilië
Braziliaanse
mannelijk

Identiteit vastgesteld

ja (kopie bijvoegen)

Vreemdeling ook bekend onder de VD-pseudoniemen/aliassen:
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geb. datum

Nationaliteit(en)

Signalering:
OVR (ongewenst vreemdeling)

Reden:
onttrokken aan toezicht

Plaats: Haarlem

Datum: 20/01/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemeriand,
namens deze,
de brigadier,
\0-2,-Ci

^
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Handtekening en dienststempel

In te vullen door de IND
Door IND niet gesignaleerd, omdat

In te vullen door IND
IND-paraaf hoofd(p!v)
Datum
Paraaf ambtenaar
Datum
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PlfLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023-512 92 90
k/Zaak-20/01/2010
V-nummer / Zaak
Datum 20/01/2010
Onderwerp M111-A Proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en cphouding

tö'Z - e

Proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en ophouding (art. 50 eerste,
tweede of derde lid van de Vreemdelingenwet 2000)

STAANDEHOUDING, OVERBRENGING EN OPHOUDING

1.
Staandehouding
Ik, ondergetekende,
g^^^^^^Êm§.

"brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland ,

belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
Op woensdag 20/01/2010 te 09:10 uur heb ik op grond van een redelijk vermoeden van illegaal
verblijf, in/o p/te ^ I M ^ ^ ^ B ^ ^ ^ te | j M P ^ * ^ ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit
en verblijfsrechtelijke positie staande gehouden een persoon, die opgaf te zijn:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationa!iteit(en)
Geslacht

^

: Brazilië
: Braziliaanse
: mannelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van illegaal verblijf Vi/as (naar objectieve
maatstaven gem.eten) gebaseerd op:
Op woensdag, 20 januari 2010 te 09.00 uur hield personeel van Connexxion een controle op
geldige plaatsbewijzen. Ze bijgevoegd proces-verbaal van bevindingen van personeel

Connexxion. Ik, verbalisant B a B I L v^^'^^"^fJ'l'^..^."f^£25122I!H2'" f f f f ^ f ^ ^ ^ "

r

ondersteuning. Deze controle vond plaats op d e ^ ^ H I ^ ^ B ^ H I t e l H ^ l P ^ t e r hoogte
van bushalteiBWHBlJia Op genoemd tijdstip hield personeel van Gonnexxion in bus H ^
een man staande die daarnaar gevraagd geen geldig vervoersbewijs kon tonen. Desgevraagd
overlegde de man een Braziliaans paspoort, met alleen daarin een inreisstempel
Nederland/Schiphol met de datum 02.08.2007. Nadat ik mij, v e r b a l i s a n t ' I H B B ^ . a's zodanig
had gelegitimeerd en man gevraagd had mij een document te overleggen waaruit zijn
verblijfsrechterlijke positie kon blijken, deelde de man mij mede geen dergelijk document te

V.nr:(
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kunnen tonen. Hij was alleen maar in het bezit van dit paspoort. Hierop is de man door mij,
verbalisant Schuitema staande gehouden.
•

Overbrenging en Ophouding

Omdat van de staande gehouden persoon de identiteit onmiddellijk kon worden vastgesteld en
niet onmiddellijk bleek dat betrokkene rechtmatig verblijf had, werd de vreemdeling op grond
van artikel 50 lid 2 of 3 van de Vreemdelingenwet 2000 overgebracht naar een plaats bestemd
voor verhoor, namelijk Hoofdbureau van politie te Haarlem. De vreemdeling kwam daar op
20/01/2010 te 09:30 uur aan en werd vervolgens op grond van artikel 50, tweede of derde lid
van de Vreemdelingenwet 2000 opgehouden.

3.

DOCUMENTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.21 VAN HET
VREEMDELINGENBESLUIT 2000, TER VASTSTELLING VAN
IDENTITEIT, NATIONALITEIT EN VERBLIJFSRECHTELIJKE
POSITIE

Ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie beschikte betrokkene
niet over een in artikel 4.21 van het Vreemdelingenbesluit 2000 aangewezen document.

4.

ONDERZOEK AAN KLEDING EN/OF UCHAAiVl EN
DOORZOEKEN VAN ZAKEN

Ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verbiijfsrechtelijke positie is/zijn de volgende
zaak/zaken doorzocht, te weten: overhandigd

^

Hierbij werd het volgende aangetroffen:
Nationaal Paspoort, documentnummer*!
11/07/2012 . Waar aangetroffen: Overhandigd
Nationale identiteitskaart, documentnummer f
01/01/2099 . Waar aangetroffen: Overhandigd
Rijbewijs Brazilië , d o c u m e n t n u m m e r ^ ^ ^ M
01/01/2099 . Waar aangetroffen: Overhandigd

5.

land van afgifte Brazilië , geldig tot
B , land van afgifte Brazilië , geldig tot
land van afgifte Brazilië , geldig tot

CONTROLE PERSONALIA IN SYSTErvlEN EN REGISTERS

De personalia van betrokkene komen niet voor in de Basis Voorziening Vreemdelingen.
De personalia van betrokkene komen niet voor in het Opsporingsregister.
De personalia van betrokkene komen niet voor in het Nationaal Schengen Informatie Systeem.

6.

HET VERHOOR

De vreemdeling is niet verhoord, omdat
Betrokkene aanstonds in bewaring wordt gesteld.

V.nnj
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7.

FOTO'S EN VINGERAFDRUKKEN

In het belang van het toezicht op vreemdelingen zijn geen foto's gemaakt en geen
vingerafdrul<l<en genomen van de vreemdeling.

8,

VERLENGING VAN DE OPHOUDING

Niet van toepassing.

9.

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

Op 20/01/2010, omstreei<s 11:00 uur is de vrijheidsbeneming op grond van artikel 50 van de
Vreemdeiingenwet 2000 beëindigd/opgeheven, omdat de vreemdeling in bewaring is gesteld.

•10.

AANVULLENDE INFORMATIE

Ten overvloede wordt opgemerkt dat betrokkene weliswaar geen documenten heeft getoond
overeenkomstig het gestelde in artikel 4.21 van het Vreemdelingenbesluit 2000, noch een
document overeenkomstig het gestelde in de Wet op de uitgebreide identificatieplicht heeft
getoond, maar wel een ander document, namelijk;
• Nationaal Paspoort, d o c u m e n t n u m m e r ^ B B B l , land van afgifte Brazilië , geldig tot
11/07/2012
Nationale identiteitskaart, documentnummer^^^B, land van afgifte Braziiië , geldig tot
01/01/2099
• Rijbewijs Brazilië , documentnummer f H ^ ^ ^ , land van afgifte Braziiië , geldig tot
01/01/2099

^

De vreemdeling beschikte niet over middelen van bestaan.

Waarvan door ons,
..

«^

^ I ^ P n ^ k o p ambtsbelofte.
op ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 20/01/2010.
De verbalisanten.
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POLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

\o-2.

-£

023-512 92 90
^^MHI/Zaal<-20/01/2010
20/01/2010
W23 Controle personalia in systemen en registers

Controle personalia in systemen en registers

De personalia van hieronder genoemde vreemdeling

T

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

: Braziiië
: Braziliaanse
: mannelijk

werden door de korpschef van het regionaal politiekorps Kennemerland gecontroleerd in de
volgende systemen/registers.
Systeem/register
N-SIS

OPS
HKS

Datum/tijdstip controle
20/01/2010 te 10:00 uur
20/01/2010 te 10:00 uur
20/01/2010 te 10:00 uur

Uitslag controle:
De personalia van betrokkene komen niet voor in N-SIS.
De personalia van betrokkene komen niet voor in OPS.
De personalia van betrokkene komen niet voor in HKS.

Plaats: Haarlem

Datum: 20/01/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar.

» 0 - 2 -C-

Handtekening en dienststempel
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P%fLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer / Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Aan; Dienst Justitiële Inrichtingen
Bureau Coördinatie Vreemdelingenzaken

Kennemeriand
12 Vreemdelingenpolitie

te Den Haag
i^—B^
\ ^ -• X ' "E^I^H^^R
023-512 92 90
fflilililllllF^ / Zaai< - 20/01/2010
20/01/2010
HV05 Aanmelding van een vreemdeiing voor voortzetting IBS in een Justitiëie inrichting

Aanmelding van een vreemdeling voor voortzetting IBS in een Justitiële inrichting
De korpschef verzoekt u hierbij de navolgende vreemdeling:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

: Brazilië
; Braziliaanse
: mannelijk

in IBS sedert
Op grond van

; 20/01/2010
: artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdeiingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf)
Datum aan-/staandehouding : 20/01/2010
Reden aan-/staandehouding : vreemdelingenwet
Artikel
: 50.1
ÏBS-Categorie
: 5 Illegaal verbl. persoon (art. 50 VW.)
Gereed voor uitzetting
: Ja
Huidige lBS-locatie
: Hoofdbureau van politie
Plaats

: Haarlem

zo spoedig mogelijk op te nemen in een Justitiële Inrichting.
Bijzonderheden betreffende de psychische of fysieke toestand:

Gevaarsklasse
Zwangerschap
Medicijngebruik
Zichtbare verwondingen
Bijzonderheden

: OPS-code: onbekend
: Nee
: Nee
: Nee
: Direct in vreemdeiingenbewaring gesteld.
Paspoort in fouillering.

Plaats: Haarlem

Datum: 20/01/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,

V.nnl
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namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar,

Handtekening en dienststempei

Transportbericht

Zitting op rechtbank te
Datum
:
Aanvangstijd
Verwachte eindtijd zitting :

uur
uur

BCV-beslissing
uitplaatsen naar
Vervoersdatum
Contactpersocn
Telefoon
Datum
Vervoerder

Faxen naar:

V.nr;

: D.V. & 0. / PARKET

iHandtekening opdrachtgever
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PITLITIE
Postadres

Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Aan: Raad voor rechtsbijstand

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

lö-Z-E
023-512 92 90
d S S H B Ü H /Zaal<-20/01/2010
20/01/2010
HV04 iVlelding vreemdeiingenpiket

Melding vreemdeiingenpiket
PersoonS'/proceduregegevens
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

: Brazilië
: Braziliaanse
: mannelijk

identiteitspapier(en)
Nationaal Paspoort, documentnummer j
11/07/2012

Staande- / aangehouden ter zake van
Datum overname / staandehouding
Tijdstip overname / staandehouding
Datum ophouding
Tijdstip ophouding
Datum inbewaringstelling
Tijdstip inbewaringstelling
Datum uitreis bekend
Datum uitreis

Wenst een raadsman te spreken
Eerder contact met raadsman
Voorkeursraadsman
Naam raadsman
Telefoonnummer voorkeursraadsman
Welke taal
Tolk gewenst
Politiebureau waar de betrokkene te
V.nni

I, land van afgfte Brazilië , geldig tot

vreemdelingenwet
20/01/2010
: 11:00 uur
uur
20/01/2010
11:00 uur
• Nee

:Ja
: Nee
: Nee

: Portugese
:Ja
: Hoofdbureau van politie
Pagina 1 van 2

spreken is

Haarlem

Bijzonderheden
Er zijn geen bijzonderheden

Plaats: Haarlem

Datum: 20/01/2010

De korpschef van regonaal politiekorps Kennemerland, namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar,

Handtekening en dienststempei

<^
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PITLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

,^^3^

\o-il ^

E

023-512 92 90
nÜMSIÜfc,/ 7aak - 20/01/2010
20/01/2010
Ml 10-A Maatregel van Bev\aring

Maatregel van Bewaring
Ik, ondergetekende,

\O-l-B

brigadier van het regionaal poiitiekorps Kennemerland,
beiast met het toezicht op vreemdeiingen, tevens hulpofficier van justitie, ieg met het oog op ds
uitzetting aan

de vreemdeling, zich noemende:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboortepiaats
Geboorteiand
Nationaliteit(en)
Geslacht

: Brazilië
: Braziiiaanse
: mannelijk

de maatregel van bev\aring op, zoals bedoeld in artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf).
Deze maatregel wordt gevorderd door het belang van de openbare orde omdat er aanwijzingen
zijn om te vermoeden dat betrokkene zich aan de uitzetting zal onttrekken, hetgeen blijkt uit het
feit dat betrokkene
Geen vaste woon- /verblijfplaats heeft
Zich niet gehouden heeft aan zijn vertrektermijn
Zich niet aangemeld heeft bij de korpschef

De maatregel is opgelegd;
Plaats
Datum
Tijd

Haarlem
20/01/2010
11;00 uur.

De Staatssecretaris van Justitie,
V.nr:'
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namens de Staatssecretaris,
de hulpofficier van justitie,
de brigadier.

>ö-l.t

iHandtekening

Een afschrift van deze maatregel is onmiddeiiiji< aan de vreemdeling uitgereikt.

Beroep tegen deze maatregel kan schriftelijk worden ingesteld bij de rechtbank te
's-Gravenhage, Centraal Intakebureau Vreemdelingenzaken te Haarlem, faxnummer 023
512 6736. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het model beroepschrift, zie
'wvAv.rechtspraak.nl'.
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Z-20/01/2010
Wijzigen Verblijfsstatus (proces)
Wijzigen Verblijfsstatus (actie)

^

Wijzigen Verblijfsstatus ^
Betrokkene
Braziliaanse

Uitvoerende medewerkers

Achternaam

Voornamen

Rang
administratief medewerker

c

Wijzigen Verblijfsstatus

<•

* VerblijYsstatus

|Onrechtmatig

Wijzigingshistorie
ingevoerd
Laatste wijziging

22/01/2010
22/01/2010

kenO1643
kenO1643

M

