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Persoon uu
I vreemdeling

* Persoontype
V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen

I mannelijk

* Geslacht
* Bron pers.gegevens

2. ld off. doe pers.geg

Geboortegegevens
Geboortedatum
Indicatie volledigheid geboortedatum

[Geboortedatum is volledig

Geboortedatum GBA
Geboorteplaats
Geboorteland

Brazilië

Datum overlijden
Aanduiding overlijden
Nationaliteiten
Braziliaanse
Verwijderbaarheidsinformatie
Verwijderbaar

ja

Toelichting verwijderbaarheid

|101-OVR

Startdatum

|20||Q5||2011

Einddatum
Adressen
Soort
Insluiting

Straat
Portelabaan 7

Poste.
3045AT

Plaats

Gemeente
Rotterdam

Adres sinds

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

Lev.
Dienst Terugkeer en Vertrek

PSH-V

Page 1 of 1

^

Bijzonderheden persoon
Betrokkene
Braziliaanse

M

Bijzonderheden persoon
Datum

Medewerker
Omschrijving

13/03/2011 17:25

l<en36077

Betrokkene is op 13/03/2011 gehoord ivm een voorstel OVR. Proces Verbaal opgemaakt en Ingezonden aan de IND.
Tevens een 2e kennisgeving feitcode E822 D a € 420.- uitgereikt.
20/01/2010 14:31

ken04508

(Alia82) 20-01-10.
Aan BE is een boete VW uitgedeeid, feitcode E822E. Aan BE mededeling gedaan dat bij 2e boete VW BE ongewenst
verklaard kan worden.
Toevoegen

a
M
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PSH-V

Z-12/03/2011
Overbrengen / ophouden (proces)
Informeren rechten (actie)
Informeren rechten la
Betrokkene
Braziliaanse
Uitvoerende medewerkers

Achternaam

Voornamen

Rang
buitengewoon opsporingsambtenaar

«0-2 - E
( /

Indicatie inlichten rechtsbijstand

('

* Datum/tijd wijzen recht tot reciitsbijstancl

12

Geen rechtsbijstand gewenst

r

03 2011

10 : 51

03 2011

10 : 51

Reden geen rechtsbijstand gewenst

Indicatie recht op buitsnlandse vertegenwoordiging
Geïnformeerd over recht cp buitenlandse
vertegenwoordiging

F
12

Datum/tijd inlichten recht buit. verl.
Informeren ouders bij minderjarigheid
•

,

Indicatie ouders geïnformeerd
Datum/tijd ouders geïnformeerd

r

• O

Wijzigingshistorie
ingevoerd
Laatste wijziging

12/03/2011
12/03/2011

ken36077
ken36077
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PSH-V

. Z-12/03/2011
• Overbrengen / ophouden (proces)
• Regelen tolk (actie)
Regelen tolk K3

^

Betrokkene

Braziliaanse
Uitvoerende medewerkers

Achternaam

Voornamen

Rang
buitengewoon opsporingsambtenaar

Plannen tolk
Datum/tijd verhoor gepland

12

03 2011

* Telefonisch/in persoon

<? telefonisch

Via tolkenlijn

m

10 : 50

^- in persoon

Afspraaknummer
Taal
* Taal verhoor

Portugese

Tolk
* Tolk naam

reg. nr. 436

Wijzigingshistorie
Ingevoerd
Laatste wijziging

12/03/2011
12/03/2011

ken36077
ken36077

M

é

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

Kennemerland

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

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
f p i M a / Zaak - 12/03/2011
15/03/2011
HV16 Voorstel ongewenst verklaren

\0-l -E

Voorstel ongewenst verklaren
Hierbij doe ik u, aangaande onderstaande vreemdeling een voorstel tot ongewenstverklaring ex
artikel 67 van de Vreemdelingenwet toekomen.
Betreffende:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Brazilië
Braziliaanse
mannelijk

Verblijfplaats vreemdeling

te

T*

Motivatie:
Onrechtmatig.
Betrokkene verbleef vanaf 20/03/2010 in Nederland en heeft nimmer een verblijfsvergunning
aangevraagd.

Antecedenten
Tegen betrokkene heeft op 20/01/2010 en 12-03-2011 tweemaal proces-verbaal opgemaakt
wegens niet melden.

Art 8 Evrm en of Art 3 Verdrag inzake de rechten van het kind.
Niet van toepassing. Zie Proces-verbaal.
Betrokkene zal op zeer korte termijn worden uitgezet naar Brazilië.
Namens de Vreemdelingenpolitie van de regiopolitie Kennemerland verzoek ik uw dienst om dit
voorstel te toetsen om betrokkene tot ongewenst vreemdeling te verklaren.
Bijlage(n) bij dit voorstel

V.nr:l
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o proces-verbaal van gehoor
O kopie paspoort / cedule identitat
O overige nl. tweemaal proces-verbaai voor niet meiden binnen de daartoe gestelde termijn.

Plaats: Haarlem

Datum: 15/03/2011

De i<orpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar,

\O'Z,'B

Handtekening en dienststempel

V.nr;;
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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

\0-2- E
023-512 92 90
«—IÉ^/7aak-12/03/2011
1303/2011
M101 Kennisgeving doorsturen van tijdelijk in bewaring genomen reis- en / of Identiteitspapieren

Kennisgeving doorsturen van tijdelijk in bewaring genomen reis- en / of
identiteitspapieren
Omschrijving reis- en / of identiteitspapier:
Soort document

Land van afgifte

Nationaal Paspoort

Brazilië

Documentnummer

Bovenvermeid bescheid, tijdeiijk in bewaring genomen van:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaiiteit(en)
Geslacht

T
Brazilië
Braziliaanse
manneiijk

is door tussenkomst van de Dienst Terugkeer en Vertrek, toegezonden aan de Koninklijke
Marechaussee op het vertrekpunt uit Nederland teneinde dit op de dag van uitreis wederom aan
de houder ter hand te stellen.

Plaats: Haarlem

Datum: 15^03/2011

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

\0'Z

Handtekening en dienststempei

Voor ontvangst,
vreemdeling

V.nn:
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P^TLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Aan: Dienst Terugkeer en Vertrek

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

0 ^ - 5 1 2 9 2 90
WÊÊÊÊM
I Zaak -12/03^2011
15/03^2011
iHV22-A Overdraciitsdossier IBS

IBS

Overdrachtsdossier V.nr.

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

T
Brazilië
Braziliaanse
mannelijk

Aliassen PSHV:
Aliassen
Achternaam

;ja
Voorna(a)m(en)

Geb. datum Nationaliteit(en)
Braziliaanse

-p

Identificatie:

l /

ÏD-Document
: Aanwezig
Identiteit vastgesteld op (PlL)niveau : 2. ld off. doe pers.geg
Terugkoppeling:
Terugkoppeling resultaten gewenst

: nee

IBS:
Datum inbewaringstelling
Kwaliteitscontrole verricht door:

V.nr: I

;12/03'2011
Datum:

Pagina 1 van 2

Inhoud product
Inhoud

Dossierstuk

Voortraject inbewaringstelling

(Verplicht)

Proces verbaal van staandehouding/aanhouding/overdracht
Bescheiden dwangmiddelen

(M111-A)

(x)

(M110-B)
(M11 O-A)
(M119)
(M118)
(HV04)

(X)

(Verplicht)

Proces verbaal van verhoor IBS
Maatregel van IBS
Dossier vreemdelingenbewaring
Aanmelding BCV
Melding vreemdelingenpiket
Identiteitsdossier

(X)
(X)
(X)
(X)

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)

Proces verbaal van identiteiisverhoor (1e lijns)
Proces verbaal van identiteitsverhoor (nader)
Proces verbaai van verhoor
Uitslag onderzoek voorwerpen
Resultaten omgevingsonderzoek
Bescheiden aanvraag LP

(HV12)
(HV24)
(HV12)

(x)
(-)
(x)
(-)
(-)

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)
•f

Poto's
LP Dactyslip

(conform afspraak DT&V)
(conform afspraak DT&V)

(-)
(-)

Nationaliteitsverklaring
Lopende onderzoeken

(-)
(Indien aangekruist zie onder bijzonderheden)

Bij derden uitstaande vraagstelling

(-)

Overige informatie
Formulier bijzonderheden/voortgang
Formulier controle personalia in externe systemen en registers

(HV21)
(HV23)

(-)
(x)

Bijzonderheden;

\/ nr mmimaÊÊSÊL
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PlfLITIE
Postadres

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

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-5129290
g^^^^/Zaai<-12/03/2011
15/03/2011
M119 Dossier vreemdelingenbewaring

Dossier vreemdelingenbewaring

Datum overdracht aan DT&V:

Persoons-/proceduregegevens
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht
Taal (verhoor)
Identiteit vastgesteld op
(PIL) niveau

Brazilië
Bra2iliaanse
mannelijk
Portugese

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

Voorna(a)m(en)

Geb. datum

Nationaliteit(en)
Braziliaanse

Identiteitspapier(en):
Nationaal Paspoort, documentnummer I
22/02/2015

P, land van afgifte Braalië , geldig tot

Raadsman
Raadsman
Telefoon

Inhoud dossier (aankruisen indien van toepassing):
() Machtiging tot binnentreden

V.nr.:
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( ) Verslag van binnentreden
( ) Proces-verbaal van strafrechtelijke staandehouding
( ) Proces-verbaal van strafrechtelijke aanhouding
( ) Artikel van Algemene Politieverordening
(x) Proces-verbaal van staandehouding (vreemdelingenwet)
(x) Proces-verbaal van ophouding
() Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 50 Vw(ophouding)
() Beschikking verlenging ophouding
(x) iVIeiding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 59 Vw(bewaring)
(x) Proces-verbaal verhoor bewaring
(x) Beschikking maatregel bewaring
() Proces-verbaal aanvuiiend identiteitsonderzoek
() Aangemeld bij Bureau Coördinatie Vreemdeiingen datum
(x) Geplaatst in Bureau, Velsen d.d. 12/03/2011
() 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 (asiel)
() 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 verwijdering(M120)
() Procedure voorlopige voorziening: ja/ nee; Zo ja, naar voren gehaald: ja/ nee
(x) Overige gegevens:
^tp
'

Betrokkene staande gehouden na een controle i^y ^ ^ ^ | ^ | g ^ g ^ ^ ^ ^ ^ Betrokkene
kon zich niet identificeren. Betrokkene is door de hovj in bewaring gesteld. Betrokkene bleek
illegaal te werk gesteld te zijn in betrokken bedrijf. Onderzoek zal volgen, bvh nr
vnrs I H H I H S e n I H I H I ^ B ? aan elkaar gekoppelt

V.nr. JiiBHHIIi!^
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Politie

'•

(FlA-AaikondiabigvanbEnhikklngtWAHV)

Kennemérland '
.
.

Qi 2 ol
Dag

Maand

.
Proces-Verbaai

o

l I \ 0

Datat/piste BCVB:

• Datum ontoigst BCVB:

ia

2D
Ditect betaald
Kwfltarrtlenummer

o 114 o

ö

O BInnan beb, kOBi
Vfirp licht (brom)
Gewone
Andete
D Buiten beb. kom weg
•fietspad
weg
sa
3D
Naam OM fundohans l.wn.
Afwijtend bedrag ü ja
alwiilcend bedrag
feUeen strafrecht •
nee
(Pen*)

Autoweg

Autosnelweg

Verhalisantnumme

Tijdstip

Jaar

K-tennlsgatagvanWeuitngW

"^*"™"'

Plaats / gedraging / overtredng: (de voor het openbaar verfteer openstaande (vaar)weg / locatie)

thv

Merk/typa

Kleur

Categone
Ik, ambtenaar, constateerde dat op genoemde
datum, tijdstip en plaats, door betrokkene/Verdachte met het omschreven voertuig de volgende
gedraging/overtreding werd verrtchVgepieegd:

Feitnummer

In bavanng gesteld na vordeiing
onmiddellpe betaling
D]a . n nee
D ia D nee
Inbeslagname goederen (KVI bijgevoegd) Dja
Dnes

Q nee

Projectcode

VefdBchte/hetfokkene gehoord doorverbaiisant nummer:
De verdachte/betrokkene is medegedeeld dat h i M niet tot antwoorden is vapiicht: D Ja

(? 822 ï>

8

Dja

Verdachte® man

D L
Nader aangeduid in defcljlagenvan de Wet administratieT-rechteiijkeSandfiaitiig ver\;eersvoorsdiriften. het Besluit OM-afdoenlrig, (letTransictiebesiult 1SS4 en de Rlchtlijr.eri voor
strafvoidering tarieven en -feitomschrijvingen enz, onder nummer_

Verklaring DverdacMe

Dvrouvi/

€1 nee

S betrokkene

LTt..to4 <^1^q4 /j!/a-^ ü.> ;>*> V w ^ - f ^ J

gyA
% VVv/acvvv..clg)— rw- iSQ.ck>A9e-.\-^^ \\.-^)rXA

Snelheid
Beginnend bestuurden*
Toegestaan
gemeten Gecon'geerd
D J a / n Nee
(-I2P n Militair
De-betroktenèterdachte gaf, daarnaar gevraagd, Personalia conform getoond (docuraertnummar
noteren) D r b w / Elpasp./D NL ID kaart /
op te zijn genaamd;
Dvreemd.lD kaart/D
gbuan
I afgifte datum 1e rijbewijs;*
Nummer document: | Burgeiservtenummer:
5anctiebedrag

n

IJÖW

Naam:
• gegeïens •
van de
eigenaar/
houder

Adres;
V/oonplaats;

Postcode:
Telefoonnummer;

2ut3Ciu P
"•5,00 oOP

Meetafstand D Tussenafstand
• gemeten op
in meiers
afstand

Gecoriceerde/ löegestane
sneiheid
ï.=ikeiij!<2
sneiheid

GemetsrVafge- ineihsid
:ên sneiheid volgens ijktsbe!

1. volgen
I. ge^i VvOrden
k inicpen
i. uHiopen
i. radar Gsiso
0. trajectmeting
:3. iHsargun
15. tajectmeting uitiopen

SMEIKEID

Optienummee vsrmaiden en aanikruisan wat van toepassing is

NB.

OPTIES

:OODUCHT

* Invullen verplicht bij snelheidsovertreding op gewone- en autoweg > 30 km/h,
op autosnelweg > 40 km/h, kleven bij geredcïn snelheid > 80 km/tl, art 5

Lsnd

V'/conplaats

Postcode

kmii
km/5i

Uklngsdatum meet-"
middel
Geldig tot

km/Il

irr/h

km/h

Bord;
Toegestane snelheid Weawerkzh. Weïd er gevv'erkt
DA1
O Ja
iJJa
D.A3
DMee
km/h DMas
DMee
Piaatsomsciirijv ng verSceersiicht (kaïising, thv)
iconden rcod Ats'and meters

Merk
meetmiddel

Gevaar
ÖJa

aentai sec.
3. afstand ikht
4, afst, stopsti^sp

Geschatte snelhsid

Sedenummer
meetmiddel

Afstand hart rijiijn
meetpunt in meters

2. aeen helm
a.idnbandlos
AUTOSORDEl 1. zichttiaar langs portleirfji
3. idem en gesp zichtbaar

lELM

'EBliCHTiNS

2. nacht
. admcsf. omst

BROMFiETS
5N0BFIETS

Constructie sneiheid

O/ertiedingsgegsvens.

jotie nr.:
l i vrije tekst

Merk

Ukdatum

rollenbank •
DDynustar2C

Geldig tot

JL^.i^&)v <vLf>-q7i-cO<^>To/'j

Sclruil

Handtekening:

Cl„ \A^' ')l t.> -f^sO. \iï^-y.cxyo

verbaiisant nr.:

ambtseed gambtsbeiofte

^0-2-e

i^r^i^A A-\.\^<^J<>^,do.'^
i2_

I (De in de bijiage(n) vermelde gegevens maken onderdeei uit van dit procesJ/etbaai)
Gegevens 1 e verbelisent

Naamfvoorlet.:

9>oi(O.T-''O''-\d

I verbalisent nr.:

Bijiac£(n);

plaats en datum:

% Vy-ao.^^

viCi

A^.>Üf. A'iïwo nA
'^O~
opmerkingen
verbaiisant

Gecorrigeerde Toegestane constr. C>.'erschrijding
err.eten constr. correctie
constr. sneiheid sneiheid 4- 5km/h con5tr. SHElheid
snelheid
met
km/n
km/h
km/h
kiwii

R.i/^Ui

l.fid-'jjil

Mr2^

Gegeve.'-i2eve.'baiisaBt
ambtseed D ambtsbeiofte

vefeiisant nr.

i
igevens 3e veibaiisent
G ambtseed D amb-isbelofte

verbai

é

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
mfÊÊÊSÊÊÊShd Zaak -12/03/2011
13/03/2011
HV12 Proces-verbaai van verhoor

PROCES-VERBAAL
Wij, ondergetekenden,
, buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
) O - 1 ' E politiekorps Kennemerland, BOA akte n r ^ ^ ^ H P en
Illll^^
het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
op 13/03/2011, te 16:05 uur, hoorden wij in Bureau, Velsen te Velsen, de vreemdeling:

<p

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

Brazilië
Braziliaanse
mannelijk

De vreemdeling werd telefonisch verhoord in de Portugese taal m.b.v. de tolk reg. nr. 1941 .
De vreemdeling verklaarde het volgende:
U heeft uitgelegd dat u vragen gaat stellen, gelet op het gestelde In artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht, in het kader van de procedure om de Staatssecretaris van Justitie &
Veiligheid voor te stellen mij tot ongewenst vreemdeling ex artikel 67 Vreemdelingenwet te laten
verklaren,
U vraagt sedert wanneer ik in Nederland verblijf en of ik op enig moment door de Nederlandse
overheid in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning.
Ik ben sedert 20 maart 2010 in Nederland en ben staandehouden op grond van de
Vreemdelingenwet en heb nimmer een verblijfsvergunning aangevraagd.
U legt mij uit, dat gezien het feit dat ik wederom, voor de tweede maal ben staande gehouden
ter zake overtreding van de Vreemdeiingenwet, en ik niet beschikt over verblijfsrecht in
Nederland.
De Vreemdelingenpolitie Kennemerland een voornemen zal indienen om mij tot ongewenst
vreemdeiing te laten verklaren. Ik ben nu ingelicht en u heeft mij op de consequenties van zo'n
V.nr,
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ongewenstverklaring (ex artikel 67 Vreemdelingenwet) gewezen.
U vraagt wat mijn reactie reactie is omtrent uw voornemen.
Het is mij nu bekend, dat het plegen van een strafbaar feit en het illegaal verblijven alhier kan
leiden tot een ongewenstverklaring. Ik heb begrepen, dat als ik niet vertrek, ik veroordeeld kan
worden op grond van overtreding van art 197 van het Wetboek van Strafrecht tot een
gevangenisstraf van ten hoogste 1 maand. Ik begrijp uw beslissing en ben niet van plan in
Europa te gaan verblijven.
U vraagt mij wat mijn woonadres in Brazilië is, zodat een besluit van de Immigratie &
Naturalisatie Dienst om mij tot ongewenst vreemdeling te verklaren eventueel aan mij kan
worden toegezonden.
Ik ben woonachtig;

Vreemdelingenhistorie:
1 Wanneer in NL? Ik ben sinds maart 2010 in Nederland.
2 Waarom vertrokken uit land van herkomst? Ik ben naar Nederland gekomen om vrienden te
bezoeken en te gaan werken in Nederland.
3 Welke aanvraag/aanvragen ingediend? Ik heb geen aanvragen ingediend voor een
verblijfsvergunning.
4 Afloop van deze aanvragen? Dit is op mij niet van toepassing
5 Huidige verblijfsstatus/situatie? Ik verblijf illegaal in Nederland
Sociaal/maatschappelijke situatie:

-?

Confrontatie/reactie op voornemen hem ovr te verklaren:
1 uitloggen wat ovr betekent en wat de consequenties hiervan zijn voor betrokkene;
2 zijn reactie op het voorstel?

V.nrl
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"De wetgeving hierover is mij nu heei duideiijk. Dit ailes was mij de vorige keer niet zo goed
uitgeiegd. U heeft mij dit nu heei duideiijk uitgeiegd wat het inhoudt en daar ben ik u heel
dankbaar voor. Ik begrijp dat ik geen andere keus meer heb."

Waarvan door ons,
[t'i'B

É ^ ^ B B M ü i B i i i p ambtsbelofte,
l É W H m p — ^ o p ambtseed,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 13/03/2011.
De verbalisanten.

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023- 5129290
éÊsmBÊlSÊ^I ^ a k -12/03/2011
13/03/2011
HV12 Proces-verbaal van verhoor

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
10'i-E

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ i , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland, BOA akte nr ^ ^ ^ ^ ^
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
op 12/03/2011, te 10;50 uur, hoorde ik in Bureau, Veisen teVelsen, 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 reg. nr. 436 van
hettolkencentrum .
Tijdens het verhoor getoonde eigendommen:
Nationaal Paspoort, documentnummer I
22/02/2015

, land van afgifte Brazilië , geldig tot

De vreemdeling verklaarde het volgende:
Vraag:
"Is dit uw paspoort?"
Antwoord: "Ja, dit is mijn paspoort"
Opmerking verbalisant:
Aan betrokkene wordt het Braziliaans nationaal paspoort met nummer I

'getoond.

Vraag:
"Zijn de identiteitsgegevens die in dat paspoort staan de uwe?"
Antwoord: "Ja, dit zijn mijn persoonsgegevens"
Opmerking verbalisant:
Het hiervoor genoemde paspoort bevat de identiteitsgegevens zoals deze door betrokkene
eerder zijn verstrekt.

V.nn;
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Opmerking verbalisant:
Op basis van vorenstaande antwoorden en liet feit dat wij, verbaiisanten, zagen dat de foto in
het paspoort overeenstemming vertoonde met de persoon die wij iioorden, is de identiteit van
betrokkene voidoende vastgesteid.

Waarvan door mij,
<ü-2-E

iop ambtsbeiofte,
is opgemaakt, gesioten en getekend dit proces-verbaai te Haarlem op 13/03/2011.
De verbalisant,

V.nr.:
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PlfLITIE
Kennemerland

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

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90

iHBH^/^ak-12/03/2011
12/03/2011

M111 -A Proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en ophouding

Proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en opiiouding (art. 50 eerste,
tweede of derde lid van de Vreemdelingenwet 2000)
STAANDEHOUDING, OVERBRENGING EN OPHOUDING

1
Staandehouding
Ik, ondergetekende,

10-2 -E

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ B ^ ^ J ^ ^ p b u i t e n g e w o o n opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland , BOA akte n r f B I ^ ^ ^ ,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende;
Op zaterdag 12/03/2011 te 08;50 uur heb ik op grond van een redelijk vermoeden van illegaal
verblijf, i n / o p / t e ^ ^ ^ ^ ^ te Velsen, ter vaststeliing van de identiteit, nationaliteit en
verblijfsrechtelijke positie staande gehouden een persoon, die opgaf te zijn:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

iSfSzilië
: Braziliaanse
: mannelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van illegaal verblijf (zie A3/3.3
Vreemdelingencirculaire 2000) was (naar objectieve maatstaven gemeten) gebaseerd op:
Op zaterdag 22 januari 2011 werd door een getuige bij de meldkamer van politie Kermenrierland
gemeld dat er bij een i J M J i l l i l l ^ ^
gelegen aan de S l i M i i i ï i i i ^
te ^ ^ B >
^ H t w e e (2) personen, te weten een man en een vrouw, aan de deuren en ramen aan het
rommelen waren. Hierop is een noodhulpvoertuig van de regiopolitie Kennemeriand ter plaatse
gegaan waarbij de beide personen zijn staande gehouden en hun identiteit is gecontroleerd. De
beide personen gaven ter plaatse op dat het hun eerste werkdag was en zij wel over de code
van de deur beschikten maar niet over de sleutel. Na het noteren van de persoonsgegevens
heeft de noodhulp eenheid hun surveillance vervolgd. Omdat naderhand bleek dat bij het
controleren van de persoonsgegevens op het politiebureau beide personen niet voorkwamen in

V.nr: i
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^

de gemeentelijke basis administratie en ooi< niet in het politieregister Poiitie Suite Handhaving
Vreemdeiingen (PSHV), is de Vreemdeiingenpoiitie van de poiitieregio Kennemeriand ingeiicht
De Vreemdeiingenpoiitie heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar de persoonsgegevens.
Uit dit onderzoek kon niet worden vastgesteld dat beide personen in Nederland verblijfsrecht
hadden. Op zaterdag 12 maart 2011 heb ik, verbalisant, naar aanleiding van het vermoeden
van illegaal verblijf, een onderzoek bij het betreffende pand ingesteld. Omstreeks 08:45 uur die
dag zag ik, verbalisant, een stadsbus van het vervoersbedrijf "^°^^^^f^^^^^
^® <\o\\ï\r\'^
Amsterdam naderen en stoppen bij een bushalte ter hoogte ^•BXX'WÊÊÊ^BI^Ê- 'k.
verbalisant, zag twee (2) personen uit de bus stappen en in de richting van genoemde"!^^
j l ^ g j p i o p e n . De personen waren een man en een vrouw van ongeveer B l a a r oud. Ik,
verbalisant, zag dat het signalement van de man en de vrouw overeenkwam met het
signalement zoals dat door een getuige op 22 januari 2011 telefonisch was doorgegeven aan
de meldkamer van de regiopolitie Kennemeriand. Vervolgens zag ik, verbalisant, dat de man en
de vrouw naar e e n ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^^^ ^e voorzijde van m H l ^ M üepen en de man
aldaar een klein kastje opende. Ik, verbalisant, ^^Sff^dernanb^A^egi^enmaakte als drukte
hij knoppen in en dat de man daarna de deur van 1 ^ ^ ^ — ^ I I ^ M P middels een
sleutel opende en zag ik dat beide het pand betraden. Vervolgens heb ik, verbalisant, een.
onderzoek ingesteld bij H H H H f . Ik voelde dat de deuren waren gesloten en zag dat de
lichten in het pand uit waren. Ik zag vervolgens op de deur een bordje waarop ^ B B i p t o n d en
,

, ,,,, ,.nny»iiiTmiifTiiiMiiiii^^^

Omdat ik

vermoedde dat ik meer dan waarschijnlijk te maken had met de op 22 januari 2011 staande
gehouden personen waarvan het verblijfsrecht niet kon worden vastgesteld heb ik, verbalisant,
op de deur geklopt en zag ik dat een de man in het pand met een stofzuiger i r i d e l w i d j i ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B i n kwam lopen. De man opende vervolgens de deur v a n ^ W P Ik
herkende hem als de man die ik kort daarvoor naar binnen had zien gaan. Nadat ik, verbalisant,
mij had gelegitimeerd met het mij van dienstwege verstrekte politielegitimatiebewijs en het doel
van mijn komst had medegedeeld, vroeg ik de man naar een document waaruit zijn identiteit,
nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie kon blijken. De man keek mij niet begrijpend aan en ik
herhaalde mijn vraag in de Engels taal waarop de man zijn portemonnee open trok en hier in
keek De man kon mij geen identiteitdocument overhandigen. Hierna vroeg ik, verbalisant, waar
de vrouw zich bevond die ik tegelijk met de man het pand had zien betreden. De man gaf aan
dat de vrouw beneden in de kelder aanwezig was. Hierop ben ik met de man naar de kelder van
^ a i a t ^ M l ^ g e l o p e n . Beneden aangekomen zag ik de vrouw in een ruimte staan. Ik zag dat
zij een schuursponsje in haar hand had. Vervolgens heb ik mij ook aan de vrouw gelegitimeerd
met het mij van dienstwege verstrekte politielegitimatiebewijs en haar in de Engelse taal het
doei van mijn bezoek uitgelegd. Tevens vroeg ik haar naar een document waaruit haar
identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie kon blijken. De vrouw keek mij niet
begrijpend aan. De man vertelde mij in het Engels dat de vrouw de Engelse taal niet goed
machtig was. Nadat de man onze vraag aan de vrouw in de Portugese taal had gesteld gaf zij
mij een "OV Chipknip" en haalde haar schouders op. De man en de vrouw vertelde mij dat zij
gedurende enige maanden werkzaam waren in H — « • Nadat ik de man en de vrouw
nogmaals had verzocht een officieel document te tonen gaven zij aan deze niet voorhanden te
hebben. De vrouw gaf aan dat deze in haar woning t e d Ü Ü l a g , waar zij volgens de
vrouw beide woonden. Op mijn vraag of zij beide legaal in Nederland verbleven gaven zij een
ontkennend antwoord. Hierop heb ik de man en de vrouw staandeghouden op grond van de
vreemdelingenwet.

V.nr:<
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Overbrenging en Ophouding

Omdat van de staande gehouden persoon de identiteit niet onmiddeiiiji< kon worden
vastgesteid, iieb ik de vreemdeiing op grond van artikei 50 iid 2 of 3 van de Vreemdelingenwet
2000 overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor, namelijk Bureau, Velsen te Velsen,
alwaar ik op 12/03/2011 te 09:10 uur met hem aankwam en waar deze persoon vervolgens op
grond van artikel 50, tweede of derde lid van de Vreemdelingenwet 2000 werd opgehouden.

3.

DOCUMENTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.21 VAN HET
VREEMDEÜNGENBESLUIT 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 LICHAAM EN
DOORZOEKEN VAN ZAKEN

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

^

Hierbij werd het volgende aangetroffen:
• Nationaai Paspoort , documentnummer I H H ^ B , land van afgifte Braziiië , geldig tot
22/02/2015 . Waar aangetroffen: Bagage

5.

CONTROLE PERSONALIA IN SYSTEMEN EN REGISTERS

De personaiia 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

Nadat ik de vreemdeling in de Portugese taai m.b.v. de tolk reg. nr. 436 van het toikèncentrum
telefonisch medegedeeid had dat deze zich bij het verhoor tijdens de ophouding door een
raadsman kan doen bijstaan, verklaarde hij geen behoefte te hebben aan bijstand van een
raadsman bij het verhoor, maar wel gedurende de verdere procedure.

Het verhoor vond plaats op 12/03/2010 te 10:50 uur zonder bijstand van de raadsman.

De vreemdeling verkiaarde mij in de Portugese taal m.b.v. de tolk reg. nr. 436 van het
xfnr-MÊfÊBÊ^S^i^
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tolkencentrum telefonisch het volgende:
Mijn naam is ^ p i l H i — 1 ^ 1 ik ben geboren o p ^ ^ B ^ B i n ^ W I É i l l l i i l i i ^ ^ in
Brazilië. Ik heb de Braziliaanse nationaliteit. Ik ben naar Nederland gekomen in maart 2010 via
Lissabon, Portugal. Ik ben rechtstreeks vanuit Braziiie naar Portugal gereist. Ik heb toen in een
transit gezeten naar Nederiand. Ik ben naar Nederland gekomen om vrienden te bezoeken en
te kijken of ik werk kon vinden. Ik ben niet meer teruggegaan omdat ik Nederland leuk vond. Ik
kan het hier heel goed hebben en in Brazilië is het heei slecht. Ik wilde niet op korte termijn
teruggaan naar Brazilië. Ik woon op de Bi^^iWMi&in Ü w i B ü M k daar ligt ook mijn bagage en
andere spullen, ik heb mij bij binnenkomst in Nederiand niet gemeid. Ik wist niet dat ik mij moest
meiden. Het enige dat ik weet is dat ik maar 3 maanden mag blijven, ik ben niet eerder met de
poiitie of Justitie in aanraking geweest. Ook niet in Europa. Ik heb alleen l ^ g ^ P ^ a l s familie
in Nederland, ik heb geen andere familie in Nederland. Mijn vrouw is de persoon die jullie ook
hebben aangehouden op de plaats waar wij werkten.

Ik heb betrokkene medegedeeld dat hij tegen de opgelegde maatregel van ophouding beroep
kan instellen bij de rechtbank te 's-Gravenhage, Centraai Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

FOTO'S EN VINGERAFDRUKKEN

7.

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

VERLENGING VAN DE OPHOUDING

8.
Niet van toepassing.

9_

BEËINDIGING/OPHEFFING V A N DE MAATREGEL

Op 12/03/2011, omstreeks 11:10 uur is de vrijheidsbeneming op grond van artikel 50 van de
Vreemdelingenwet 2000 beëindigd/opgeheven, omdat de vreemdeling in bewaring is gesteld.

AANVULLENDE INFORMAT

10.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat betrokkene weliswaar geen documenten heeft getoond
overeenkomstig het gestelde in artikei 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, documentnummer^HHUff, land van afgifte Brazilië , geldig tot
22/02/2015
De vreemdeling beschikte niet over middelen van bestaan.

V.nr:'
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Bij het transport van de vreemdeling is geen gebruik gemaakt van de handboeien.

Waan/an door mij,
10 '2 '°B

B ^ W ^ ^ p M b op ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 12/03/2011.
De verbalisant,

V.nr:
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P^TLITIE
Postadres

Regio
Korpsonderdeel

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Aan: Dienst Justitiële Inrichtingen,
Bureau Coördinatie Vreemdeiingenzaken
te Den Haag

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

Behandeld door l|iipilillgH&
Telefoon mHl^ffili

Fax 023-512 92 90
V-nummer/Zaak «^|K/Zaak-12/03/2011
Datum 12/03/2011
Onderwerp M118 Aanmelding vreemdeiing / voortzetting IBS in een Justitiële Inrichting

Aanmelding van een vreemdeling / voortzetting IBS in een Justitiële Inricliting
De korpschef verzoekt u hierbij de navolgende vreemdeling op te nemen in een Justitiële
Inrichting.
PERSONALIA

^

Achternaam
\/oorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationa!iteit(en)
Geslacht
Adres
Postcode/plaats
Spreektaal

Brazilië
Bi"aziriaanse
mannelijk

Portugese

INBEWARINGSTELLINGSGEGEVENS

: 12/03/2011
: artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf)
Datum aan-/staandehouding : 12/03/2011
Reden aan-/staandehouding : vreemdelingenwet
Artikel
; 50.1
IBS-Categorie
: 4 Illegaal verbl. persoon (overig)
Huidige lBS-locatie
: Bureau, Velsen
Plaats
: Velsen
Gereed voor uitzetting
: Ja

In IBS sedert
Op grond van

Naam advocaat / raadsman

Tel;

BiJZONDERHEDEN: (psychische of fysieke toestand)
V.nnl
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"^

Gevaarsklasse
: OPS-code: onbekend
Zwangerschap
: Nee
Medicijngebruik
: Nee
Zichtbare verwondingen
: Nee
Bijzonderheden:
- Betrokkene heeft een paspoort
- Betrokkene is de echtgenoot van de vreemdeling met Vnr.
- Svp beide vreemdelingen samen plaatsen !
Datum: 12/03/2011

Plaats: Haarlem
De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
(

,

namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar,

»o.i.t
Handtekening en dienststempel

TRANSP0RTBER1CH1

Zitting op rechtbank te

:

Datum :

Aanvangstijd

:

u^ir

Verwachte eindtijd zitting

:

uur

BCV-besuSsing uitplaatsen

:

/

/

naar
Ven/oersdatum

:

/

/

/

/

Contactpersoon
Telefoon

•

Datum

:

Vervoerder

: Dienst Vervoer en Ondersteuning / Parket

Faxen naar

'•

Handtekening opdrachtgever

V.nrl
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PROCEDURE GEGEVENS

Tel:

Naam ambtenaar DT&V
Gereed voor uitzetting
Verwijdering naar

: ja/nee

Presentatie amb/consulaat

: ja/nee

Reisdocument

: ja/nee

.. Datum
Tijdstip
Vluchtnummer
Wanneer
Weike
Soort
Nummer
Geldig tot

/

/,

uur

GEDRAG/MEDISCH
(In te vullen door de behandelend ambtenaar Dienst Terugkeer en Vertrek)

iVledicatie
Ziek
Suïcidaai
iHongerstaker
Psychisclie problemen
Zwangerschap
Agressief
Criminele antecedenten
Vluchtgevaarlijk
Berust in uitzetting
Escort noodzakelijk
Overige bijzonderheden

: ja/nee
; ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
; ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
; ja/nee
: ja/nee

Weike
Ziektebeeld
Reden
Sinds
Welke
Aantal weken
Welke vorm
Welke

Aantal

BEZITTINGEN / BAGAGE

Geld
Cheques
Eigen ticket
Bagage
Aantal koffers:

V.nri

; ja/nee
; ja/nee
: ja/nee
; ja/nee

Bedrag en valuta
Aantal en soort
Bestemming

Aantal tassen:

Aantal dozen:
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PiëfLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer ƒ Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Aan: Raad voor rechtsbijstand

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
« a i — t / Zaak -12/03/2011
12/03/2011
HV04 Melding vreemdelingenpiket

Melding vreemdelingenpiket
Persoons-/proceduregegevens

T

Achternaam
Vooma(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacint

: Brazilië
: Braziliaanse
: mannelijk

Identiteitspapier(en)
•

Nationaal Paspoort , documentnummer«
22/02/2015

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

f, land van afgifte Brazilië , geldig tot

: vreemdelingenwet
: 12/03/2011
: 08:50 uur
: 12/03/2011
: 09:10 uur
: 12/03/2011
: 11:10 uur
: Nee

Wenst een raadsman te spreken
Eerder contact met raadsman
Voorkeursraadsman
Naam raadsman
Telefoonnummer voorkeursraadsman

Ja
: Nee
: Nee

Welke taal
Tolk gewenst
Politiebureau waar de betrokkene te

Portugese
:Ja
: Bureau, Velsen

V.nr::
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spreken is

Velsen

Bijzonderheden
- Heeft paspoort

Plaats: Haarlem

Datum: 12/03/2011

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

\o-i -E
Handtekening en dienststempel

V.nr; i
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PI^LITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer / Zaak
Datum
Onderwerp

.

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
j^mÊÊÊÊÊ^ I Zaak -12/03/2011
12/03/2011
M110-B Proces-verbaal van gehoor (art. 59 Vwjo. art. 5.2 Vb)

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
!£,. 2 . g ^ B B i l i B l i ^ brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
verklaar het volgende:
Op 12/03/2011, te 11 ;00 uur, sprak ik in Bureau, Velsen te Velsen, in verband met het bepaalde
in artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000, de vreemdeling die opgaf te zijn;

^

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

Brazilië
Braziliaanse
mannelijk

Nadat ik de vreemdeling in de Portugese taal m.b.v. de tolk 436 telefonisch medegedeeld had
dat deze zich bij het gehoor van de inbewaringstelling kon doen bijstaan door een raadsman,
verklaarde hij geen advocaat bij het gehoor te willen, maar wel rechtsbijstand gedurende de
verdere procedure van bewaring wil, waarna ik de advocatenpiketdienst/piketadvocaat alsnog
ingelicht heb.

Bovengenoemde vreemdeling werd door mij, verbalisant, vóór het opleggen van de maatregel
van bewaring gehoord.
Het gehoor vond plaats op 12/03/2011 te 11:00 uur zonder aanwezigheid van de raadsman.

De vreemdeling verklaarde mij in de Portugese taal m.b.v. de tolk 436 telefonisch het volgende:
Ik versta en begrijp de tolk goed. Ik heb er geen bezwaar tegen dat u mijn gehoor afneemt
zonder advocaat. Wel wens ik een advocaat tijdens mijn verdere procedure.

V.nr:(
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Ik heb de Braziliaanse nationaliteit. U ben nu in het bezit van mijn geldige Braziliaanse
paspoort.
In maart 2010 ben heb ik Brazilië veriaten. ik ben via Portugal naar Nederland gereisd. iVlijn
vrienden zijn ook in Nederland dus ik wilde hen bezoeken. Ik wiide ook naar Nederland om te
werken. Ik vind het fijn in Nederland dus ik wil niet terug naar het iand waar ik vandaan kom. Ik
heb hier een betere toekomst.
Toen ik Nederland binnenkwam heb ik mijn niet gemeld, ik wist niet dat ik dat moest doen. Ik
wist wel dat ik maximaal drie maanden mocht blijven. Ik weet dat ik illegaal in Nederland ben.

\

Ik verblijf op hetadresj
ingeschreven.

met nummer weet ik niet. Ik sta daar niet

Ik ben in Nederland nooit eerder met politie en jusitie in aanraking geweest.
Ik heb een relatie m e t ^ ^ ^ ^ d i e ook dus u is meegenomen vanaf de plaats waar u ons heeft
aangetroffen. Dit is een werkadres van ons. ik werk hier ongeveer 4 maanden.
Na afloop van het gehoor werd de vreemdeling er door mij op gewezen dat hij contact kan
(laten) opnemen met de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Brazilië.
De vreemdeling heeft mij te kennen gegeven hier geen gebruik van te willen maken.
Op 12/03/2011 te 11:10 uur, werd de vreemdeling in bewaring gesteld.

Waarvan door mij,
iop ambtsbelofte.
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 12/03/2011.
De hulpofficier van justitie.

V.nr:8
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PlfLITrE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM .
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer / Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
ffM—WB / Zaak -12/03/2011
12/03/2011
M110-A Maatregel van Bewaring

Maatregel van Bewaring
Ik, ondergetekende,
<6-a-€ 1 — p M I H brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie, leg met het oog op de
uitzetting aan

de vreemdeling, zich noemende:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationariteit(en)
Geslacht

: Brazilië
: Braziliaanse
: mannelijk

de maatregel van bewaring op, zoals bedoeid 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 zai onttrekken, hetgeen blijkt uit het
feit dat betrokkene
Niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 van het
vreemdelingenbesluit 2000
Zich niet gehouden heeft aan zijn vertrektermijn
Geen vaste woon- /verblijfplaats heeft
Zich niet aangemeld heeft bij de korpschef
Betrokkene geeft aan niet terug te wiilen naar Brazilië en wii dan ook niet uit eigenbeweging
Nederland te verlaten.
Betrokkene heeft zich buiten de rechtsregels voor verblijf desondanks toch hier te iande
zich
opgehouden, zonder activiteiten te ondernemen zich aisnog van de juiste
documenten te voorzien.
Betrokkene heeft zich bij binnenkomst in Nederland niet gemeld en daardoor heeft laten
zien dat hij zich aan het toezicht op vreemdelingen onttrekt.
V.nr:'
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Betrokkene heeft, gezien de inreis stempel van maart 2010 en diens verklaring, de vrije
termijn van drie maanden overschreden.
Betrokkene heeft zich onthouden van een vaste woon- of verblijfplaats en zich daardoor
niet beschikbaar gesteld voor voorbereidingen terugkeer of verwijderingprocedure.

De maatregel is opgelegd:
Plaats
Datum
Tijd

Haarlem
12/03/2011
11:10 uur.

De Minister voor Immigratie en Asiel,
voor deze,
de hulpofficier van justitie,
de brigadier.
\Ê)-X- • £

Handtekening

Een afschrift van deze maatregel is onmiddeiiijk aan de vreemdeiing uitgereil<t.

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 gebruikte v/orden gemaakt van het model beroepschrift, zie
'wwv/.rechtspraak.nr.

V.nr.i
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Postadres

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023-512 92 90
V-nummer/Zaak
^•^^•/Zaai<-12/03/2011
Datum 12/03/2011
Onderwerp HV28 Terugi<eerbe3luit

Terugkeerbesluit
De ondergetekende,
10-2 - b

^ ^ ^ ^ B ^ ^ . brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
legt aan de vreemdeling, zich noemende: .

•^

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

: Brazilië
: Braziliaanse •
: mannelijk

het volgende besluit op.

De vreemdeling moet Nederland onmiddellijk veriaten.
Geconstateerd is dat de vreemdeling;
- niet of niet langer rechtmatig verblijf heeft en Nederland uit eigen beweging dient te verlaten
zoals gesteld in artikel 61, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 of
- zich niet gehouden heeft aan zijn vertrektermijn zoals gesteld in artikel 62, derde lid, van de
Vreemdelingenwet 2000 en hij zich voortgezet aan het toezicht heeft onttrokken,
De openbare orde vereist derhalve het onmiddellijke vertrek.
Er is niet gesteld of anderszins gebleken dat de vreemdeling rechtmatig verblijf in Nederland
geniet.
iVlet dit besluit wordt de vreemdeling schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat hij Nederland
onmiddellijk dient te veriaten zoals bedoeld in artikel 62 van de Vreemdelingenwet 2000,
Ingevolge artikel 63 van deze wet kan de vreemdeling worden uitgezet indien hij Nederland niet
onmiddellijk zelfstandig verlaat.

Dit besluit is opgelegd:

V.nr:
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Plaats
Datum
Tijd

: Haarlem
: 12/03/2011
: 10:55 uur

De Minister voor Immigratie en Asiel,
voor deze,
de hulpofficier van justitie
de brigadier,

\o.i .-fc

Handtekening en dienststempei

Een afschrift van dit besiuit is onmiddeliijk aan de vreemdeling uitgereikt.
Gezien het bepaalde in artikel 72, derde lid van de Vreemdelingenwet kan een ieder wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen vier weken na de dag van
verzending van dit besiuit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn
ondertekend en bevatten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving
van het besiuit v/aartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.
Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de minister voor immigratie en Asiel, ta.v.
Dienst Terugkeer en Vertrek, DG Rotterdam, Postbus 11386, 3004 EJ Rotterdam.

V.nr:'
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Postadres

Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
j^gjgjjjjggggggjj^
WÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊH

Fax 023-512 92 90
V-nummer/Zaak i^ü^^^/Zaak-12/03/2011
Datum 12/03/2011
Onderwerp

M101-a Ontvangstbewijs voor het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en / of identiteitspapieren

Ontvangstbewijs voor het tijdelijk in bewaring nemen van reis- e n / of
identiteitspapieren
Oinschrijving reis- en / of identiteitspapier
Soort document
Nationaal Paspoort

Land van afgifte
Brazilië

Geldig tot

Documentnummer

22/02/2015

Ten name van:
Acinternaam

^

Voorna(B)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Brazilië
Braziliaanse
mannelijk

In het kader van toezicht is bovenstaand document tijdelijk in bewaring genomen door de
korpschef van regionaal politiekorps Kennemeriand. De informatiefolder is aan betrokkene
uitgereikt.

Plaats: Haarlem

Datum: 12/03/2011

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemeriand,
namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar.
•6-2 .£

Handtekening en dienststempel

Let op:
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van de geldigheidsduur van uw document.

V.nr: I
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