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PSH-V

T

LI

Persoon I
I vreemdeling

* Persoontype
V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen

ml.

* Geslacht

I vrouwelijk

* Bron pers.gegevens

17. Brondocumenten bekend bij GBA

m

Geboortegegevens
Geboortedatum
Geboortedatum is volledig

Indicatie volledigheid geboortedatum

•Hl

Geboortedatum GBA
Geboorteplaats

k'

Ghana

Geboorteland
Datum overlijden

—

Aanduiding overlijden

Nationaliteiten
Ghanese
Ghanese

Verwijderbaarheidsinformatie
Verwijderbaar

ja
1182 - Volgens GBA geëmigreerd / VOW

Toelichting verwijderbaarheid

30

Startdatum

09 2008

Einddatum
Adressen
Soort
insiuiting

Straat
Ten Pol 64

Poste.
1438AJ

Plaats

Gemeente
Haarlemmermeer

Adres sinds

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

Lev.
Dienst Terugkeer en Vertrek
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PSH-V

T
Bijzonderheden persoon
Betrokkene
Ghanese +

V

Bijzonderheden persoon
Medewerker

Datum

Omschrijving
25/01/2010 11:35

kenO3434

25-01-2010 werd ik gebeld door dt&v Zeist f t ü — • — ^ • K ) met de vraag of wij het paspoort van betrokkene
hadden ontvangen. Na wat rond te vragen schijnen de huissieuteis van be wel te zijn afgegeven aande vriend, eohter
hebben wij het paspoort nooit ontvangen. Vriend gebeld, hij zegt niet te weten waar het paspoort is.lHteruggebeld en
gezegd dat betrokkene maar telefonisch contact rnoet opnemen met haar vriend zodat zij hem kan vertellen waar het

paspoort is. Tel.nr. • • • • • • • • • l l l ^ i ^ H H I H ^

22/01/2010 12:23

ken50690

Dossier is elektronisch en fysiek verzonden' op 22-01-10 aan de DT&V locatie Zeist.
20/01/2010 19:32

kenO3991

Be heeft een mini pv E 822 a ontvangen. Tevens be medegedeeld dat bij een tweede overtreding van de
vreemdelingenwet zij tot ongewenst vreemdeling verklaard kan worden. Mini is gescanned en in het zaak dossier
gevoegd.
Toevoegen

è

PlfLITIE
Postadres Postbus 57

.

Kennemerland

200OAB HAARLEM

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

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512^90
^^^^K/Zaak-20/01/2010
20/01/2010
WI110-B Proces-verbaal van verhoor (art. 59 Vwjo. art. 5.2 Vb)

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,

IÖ-2 E:

l ^ ^ l ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,

verklaar het volgende:
Op 20/01/2010, te 09:15 uur, sprak ik in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, in verband met het
bepaalde in artikel 59 van de Vreemdelingenwet, de vreemdelinge die opgaf te zijn:

^

Achternaam
\/oorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

: Ghana
: Ghanese, Ghanese
: vrouwelijk

Nadat ik de vreemdelinge in de Engelse taal, welke door mij, verbalisant en de vreemdelinge in
voldoende mate beheerst wordt, medegedeeld had dat deze zich bij het verhoor van de
inbewaringstelling kon doen bijstaan door een raadsman, verklaarde zij geen raadsman bij het
verhoor te willen, maar wei rechtsbijstand gedurende de verdere procedure van bewaring wil,
waarna ik de advocatenpiketdienst/piketadvocaat alsnog ingelicht heb.

Bovengenoemde vreemdelinge werd door mij, verbalisant, vóór het opleggen van de maatregel
van bewaring verhoord.
Het verhoor vond plaats op 20/01/2010 te 09:15 uur zonder aanwezigheid van de raadsman.

De vreemdelinge verklaarde mij in de Engelse taal, welke door mij, verbalisant en de
vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt, het volgende:
Ik versta en begrijp de Engelse taal voldoende om antwoord te geven op uw vragen. Ik vind het
goed dat u na dit gesprek een advocaat in kennis stelt.

V.nr:'
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Bovengenoemde vreemdeling is door mij medegedeeld dat zij contact mag opnemen met haar
dipiomatiei<e of consulaire vertegenwoordiging en/of haar wettelijke vertegenwoordiger.
ll< hoef geen bijstand van mijn consulaire vertegenwoordiger.
Ik ben volgens mij al 14 jaar in Nederland. Kan volgens mij al meer zijn. 1

f
bend^aldië^dilïë^anriNederland.
Ik huur een kamer van iemand in d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e ; i ^ H I K L | l < ' ^ ° ® aldaar wat
huishoudelijke werkzaamheden. Hierdoor mag ik daar wonen. Het betreft een Ghanese man die
legaal in Nederland woont.
Ik werk 2 a 3 keer per week in de huishouding. Ik verdien daarbij 10 euor per uur. Ik werk dan
ongeveer 3 uur per dag.
Ik ben in het bezit van een verlopen paspoort. Ik zal iemand bellen die deze naar het bureau
komt brengen.
U zegt mij dat ik vast moet blijven zitten en terug moet naar Ghana. Wat moet ik daar. Ik werk in
Nederland voor mijn kinderen. Ik heb e r | | l n Ghana heb ik niets. Ik gebruik medicijnen in
verband met mijn hoge bloeddruk.
Op 20/01/2010 te 09:25 uur, werd de vreemdelinge in bewaring gesteld.

Waarvan door mij,
, ^ ^ H ^ ^ o p ambtseed,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 20/01/2010.
De hulpofficier van justitie.

V.nr;
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PiëfLITIE
Kennemerland

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

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
WBSOÊSSBSÊÊ

023-512 92 90
iSÊÊÊI^^
/Zaak-20/01/2010
20/01/2010
M110-A Maatregel van Bewaring

Maatregel van Bewaring
Ik, ondergetekende,
' ^ ' ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M i 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 vreemdelinge, zich noemende:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk

de maatregel van bewaring op, zoals bedoeld in artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf).
Deze maatregel wordt aevorderd door het belang van de openbare orde omdat er aanwijzingen
zijn om te vermoeden d"at betrokkene zich aan de uitzetting zal onttrekken, hetgeen blijkt uit het
feit dat betrokkene
.
Niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 van het

•
•

vreemdelingenbesluit 2000
Geen vaste woon- /verblijfplaats heeft
Zich niet gehouden heeft aan zijn vertrektermijn
Zich niet aangemeld heeft bij de korpschef
Geen middelen van bestaan

De maatregel is opgelegd;
Plaats
Datum
Tijd
V.nr.

; Haarlem
: 20/01/2010
: 09:25 uur.
Pagina 1 van 2

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
de hulpofficier van justitie,
de brigadier.

>0'i

-e

Handtekening

Een afschrift van deze maatregel is onmiddeilijk aan de vreemdeiinge uitgereikt.

Beroep tégen deze maatregel kan schriftelijk worden ingesteld U] de rechtbank te
's-Gravenhage, Centraal Intakebureau Vreemdelingenzaken te Haarlem, faxnummer 023
512 6736. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het mode! beroepschrift, zie
'www.rechtspraak.nl'.

V.nr:'
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PIPLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel

Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Aan; Raad voor rechtsbijstand

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
• a — p y / Zaak - 20/01/2010
20/01/2010
HV04 Melding vreemdelingenpiket

Melding vreemdelingenpiket
Persoons-/proceduregegevens
Achternaam
- ^ Voorna(a)m(en)

'

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)

Ghana
Ghanese, Ghanese

Geslacht

vrouwelijk

ldentiteitspapier{en)
Er zijn geen identiteitspapieren geregistreerd binnen deze zaak.

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

: vreemdelingenwet
: 20/01/2010
: 09:00 uur
'•
uur
20/01/2010
:
: 09:25 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

Engelse
Nee
: Hoofdbureau van politie

V.nr:
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spreken is

Haarlem

Bijzonderheden
Er zijn geen bijzonderheden

Plaats: Haariem

Datum: 20/01/2010

De korpschef van regionaai politiekorps Kennemerland, namens deze,
de brigadier,
IÖ-2 -"E

Handtekening en dienststempel

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

Kennemerland

Aan: Dienst Justitiële Inrichtingen

Kennemerland
Bureau Coördinatie Vreemdelingenzaken
12 Vreemdelingenpolitie
iSBl—lb
te Den Haag
^BÊSIS^^
023-51292 90
i ü — | /Zaak-20/01/2010
20/01/2010
HV05 Aanmelding van een vreemdeling voor voortzetting IBS in een Justitiële inriciiting

Aanmelding van een vreemdeling voor voortzetting IBS in een Justitiële inrichting
De korpschef verzoekt u hierbij de navolgende vreemdelinge:
Achternaam

T

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

: Ghana
: Ghanese, Ghanese
: vrouwelijk

in IBS sedert
Op grond van

: 20/01/2010
: artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 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
Huidige IBS-looatie

: Nee
: 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
: Hoge bloeddruk

Plaats: Haarlem

Datum: 20/01/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
namens deze,

V.nr;
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de brigadier,

Handtekening en dienststempel

Transportbericht

Zitting op rechtbank te
:
Datum
:
Aanvangstijd
:
Verwachte eindtijd zitting

uur
uur _

BCV-beslissing
uitpiaatsen naar
Vervoersdatum
Contactpersoon
Telefoon
Datum
Vervoerder

Faxen naar:

V.nr.

: D.V. & 0 . / PARKET

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-5129290
WÊÊÊÊSÊm 17!ipk - 20/01/2010
20/01/2010
HV12 Proces-verbaal van verhoor

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
lü-l-C

q H j ^ g H ^ ^ brigadier van het regionaal politiekorps Kennemeriand,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
op 20/01/2010, te 09:10 uur, hoorde ik in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, de vreemdelinge:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk

De vreemdelinge werd verhoord in de Engelse taal, welke door mij, verbalisant en de
vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt.
De vreemdelinge verklaarde het volgende:
1. Naam, adres, woon en/of verblijfplaats (NAW-gegevens)?
Mijn naam is ^ M M B ^ ^ ^ p i , ^ ^ ^ ^ M W ^ t e ^ ^ W ^ B ^
2. Welke nationaliteit heeft u? Ghanese
3. Heeft u rechtmatig verblijf in Nederland? Nee, ik ben al jaren illegaal.
4. Heeft u zich in Nederland bij de bevoegde autoriteiten gemeld? Ja, bij mijn binnenkomst in
Nederland heb ik direct Asiel aangevraagd.
5. Kunt u uw identiteit aantonen met een identificerend document? Ja, ik heb een verlopen
paspoort. Deze ligt op mijn adres.
6. Kunt u uw identiteit aantonen met andere bescheiden? Nee
7. Beschikt u over bagage en waar bevindt zich deze? Ja, alles ligt op mijn adres
8. Bent u eerder in contact geweest met politie en justitie? Nee
9. Kunt u de namen en adressen opgeven van personen waarmee u familierechtelijke
betrekkingen hebt of van andere u bekende personen in Nederland? Nee
10. Hoe voorziet u in uw levensonderhoud? Ik werk hier en daar in de huishouding.

V.nr.'
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Vifearvan door mij,
f Ë J Ü ^ ^ i l ^ o p ambtsbelofte,

W'lt
is opgemaakt, gesioten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 20/01/2010.
De verbalisant,

V.nr:'
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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

023-512 92 90
1 g ^ H | ^ Zaak-20/01/2010
20/01/2010
HV11 Proces-verbaai van bevindingen

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
^ ^ ^ ^ M i M B ^ ^ ^ f c brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende: -

^

--

-

-

-

Op dinsdag, 20 janauri 2010, omstreeks 07.45 uur heeft er een controle plaatsgevonden door
personeel van Connexxion in samenwerking met personeel van de Vreemdelingenpolitie
Kennemerland. Deze bestond uit het controleren van de plaatsbewijzen in bussen van
Connexxion. Van alle passagiers in buslijn ^ S o p de b u s h a i t e ^ — I ^ B ^ t e ^ ^ ^ M ^
werd een plaatsbewijs gevraagd.
De vrouw, die later bleek te zijn: 1 ^ — ^ 1 ^ geboren op ^ ^ ^ ^ p t e f ^ ^ B van
Ghanese nationaliteit, toonde een zonekaart, welke niet geldig was v o o r ^ M U p ^ . Aan haar
werd door een medewerker van Connexxion een transactievoorstel gedaan. Vervolgens werd
naar een identiteitsdocument gevraagd. Hieraan kon ^ ^ H B n i e t aan voldoen.
Hierop hebben collega's van de vreemdelingenpolitie haar aangehouden op grond van artikel
447E van het Wetboek van Strafrecht in verband met artikel 2 van de Wet op de
Identificatieplicht.
g ^ ^ ^ ^ i s overgebracht naar het bureau van de vreemdelingenpolitie gelegen aan het
Mariettahof 15 te Haarlem. Aldaar is zij geleid voor de hulp-officier van j u s t i t i e ^ ^ ^ ^ ,
Na te zijn gehoord, is zij te 09.10 uur heengezonden en vervolgens in vreemdeiingenbewaring
gesteld.

Waarvan door mij,

if-z-e

i i i l f l n i r r ambtseed,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 20/01/2010.
De verbalisant.

V.nr:
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'T
Polltte
USftBtsdliitinstWAHV)
Kennemsrlarid

Pwces-Vêtbagl

Q ^0

Aitesiietweg

d^tilJiolOlMM'4 1

ó

te
tand'

5Q0ft voertuig

Andsra

Gewone

weg

2a

weg
3D

Wejgsdeept
• ja n nee

Wegsleepwaardlg
D Ja • nee

itvbewan'ng gestdïtnavoidenng
ontnldaelliJKi
D ja • nei

Düpl. code

(nbestsgnama goederen 0<Vlb!Jge/oegd) D j a

PrtjBctepda

Dnee

Kleur

Mer!!%e
ik, ambtenaar, constateerde dat op genoemda Categorie
datum, lijdstip en plaats
daor betroIïkeneVer- met hat omschreven voertuigAraartdig
dachte
da voigenda gedraging/overtreding werd verricht / gepleegd:

Cautie: Is de verdachte medegedeel J dat hij nfet tot antwopAn is verplicht i j ja

ftitnnmraer

Verklaring: Ê'verdachte

0^9

t%t.

i

c\pjg-V^>f g=ig->.

fift-r^afVa.gcP?' T

4bJ

W

i Nader aangeduid In de bijfagen van de Wet admiriistratief' hU|||,^],jntj(,avingverkeer?>oorai±riften,hetBe5iurt
g H | S , h e t T r l n s a c t i e b e s I u i t i994end5iUditliinen
voor straivorfledng tarieven en feitomschrijvingen enz.
onder nummer
De betrokkeneAradaoite gat, daarnaar geraago, Personalia conform getoond (dDcumentnummer
noteren)
f^U
)
op ^<a 2i|n genaamd:
U rbw D pasp. DID kaart D vreemd. ID kaart

D nee

D betrokkene

Lr/:^

Sandiebedraq I 13 Beqinnend
sancueDeorag
LJ oegmneiiu
bestuurder
,^^
• Militair

( (

n Binnen beb, kam
Vetplidit (bram)
D BuHenbeb.kcm
fietspad
BD
50
Naam OMRincüohaHslvjn.
Afwijkend bedrag D ^
(alleen st/aFrediÖ D nee
(Peni

Autawg

BTred betaald
Kwitanfienummer

Verbalisantnummer
Tijdstip
Dag
Maand
Jaar
Ffeafc/ gedraging-/ overtreding: (da voor het openbaar VEtfaer openstaande (vaaf)weg / iocatte)
Ihv
Gemeente
KerifekïnAïBiaraffeteken

Datatyplste BCVB:

D a t e i ontvangst BCVB:

S. Aankondiging van stral&sfdiiVJtins (Sr)
t Tonen CT)

Qrt^ SrP-JtJi,P>rH

Vyg^ (^fefo^ L^-P-^-r- cAir^fi.fe:5

Maam;
cegevsns
van de
eigenaar/
houder

Adres:
'f

Postcode:

Woonplaats:

Telefconnummer:

VVoanplaais

Postcode

Politie
[
Kenriemeriand

IA. Aankondiging van b£:chi.kking {^VAHV} K. Kennlsgsvfng vat\ be^un'ng {Sr)
2!4. Beschikking ^NPWi
S. ^^ni:andioïng \an 3trafb=!chil;.yng (Sc)
T. Tcjnen fï)

Proces-Verbaal

c Zoö

\
[ Maand

w i ^| f
07Tijdstipi^S\ O óVerbalisantnummer

u

\ ^

Dag
Jaar
Plaats / gedröging / overtreding: (de voor het openbaar verkeer openstaande (vaar)weg / locatie)
thv

l ,

E
Soort voertuig

Land

Gemeente
Kenteksn/registratieteken

Datum ontvangst BCVB:

Autosnelweg

Autct'jeg

ID

2D

Datstypiste BCVB:

Andere
weg
3O

Direct betaald
K'.*fltantienummer

5n

VVegsleepwaardig

D ja

Inbeslagname goederen [K^/I bijgevoegd) D j a

Merk/typs

n nee
ünEe

ja
nee

D
D

Binnen bsb. kom
Buiten beb. kern

Naam OM functionaris i.v.m.
afwijkend bedrag

Weggeslsept
0 ja D REe
'fojectcode

1

Klear

Ik, ambtenaar, constateerde dat op genoemde
datum, tijdstip en plaats

Categorie

door betrokkene,Verme' hst omschreven voertuioZ/aartuig
dachts
i
de volgende
gedraglng/overtfeding v/erd verricht / gepleegd:
Ie gedraging/overtfeding

¥

Verplicht (brom)
fietspad
8D

Ar/'fljkend bedrag D
(alleen strafrecht) D
(Pen*)

In b?//aring gesteld na vordEiing
onmiddsllijke betcling
n ja n nee

Dupl. code

Gewone
weg

Cautie: is de verdachte medegedaald dat hij niet tot antwoorden is verplicht: ^ ja

Feitnummer

D^V

<

Verklsn'ng: Ê*ve.'dachte

i

.

-^

D nee

D betrokkene

,^

D Militair

ioor strafjorJsn'ng tarieven en feite rriSchrijvingsn enz.
onder nummer
De betrokkeneAferdachta gaf, daarnaar ge/raagd, 'STSonaüa conform geloond (docunnentnummer
noteren}
f^U '(
op Ie zijn genaamd:
Q rbw n pasp, • ID kaart D vresmd. ID kaart

Nasm:
Adres:
Paslccde:

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer:

'f

Wconplaats:

gsgevans
van de
eigenaar/
houder

Proces verbaal van bevindingen.

-?

j^^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ p B ^ I P ^ controleur openbaarvervoer in. dienst van Connexxion OV,
tevens buitengewoon opsporingsambtenaar met akte van beedigigngsnmnmer ^ ^ B ^ i^et
als standplaats Zaandam verMaar het volgende:
Op woensdag 20 januari 2010 omstreeks 07.45 uur bevond ik mij in unifomijeldeed en met
handhaving belast in buslijn 140 op de bushalte q i l i | | l l i i | | ^ ^
Op deze
halte wai-en 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 vervoerbewijs te hebben gebruik
maakte van het openbaar-vervoer.
Ik zag namelijk dat de verdachte mij een abonnement liet zien wat niet geldig is m
^ B ^ ^ Ik zag namelijk dat op het abonnement een z o n e n u m m e r ^ ^ stond met
sterwaarded Ik zag vei-volgens op mijn zonekaart dat dit abonnement niet geldig was in _
^ ^ ^ ^ ^ . Ik vroeg de verdachte of zij wist dat haar abonnement niet geldig was. Zij
antwoordde mij ontisennend.
Ik hield de vrouw als verdachte staande en vroeg ham- om een geldig identiteitsbewijs. De
vrouw toonde mij niet haar identiteitsbewijs. Zij gaf mij op te zijn ^ ^ ^ H ^ ^ geboren
op ^ ^ ^ ^ ^ P t e ^ ^ V in Ghana.
Ik heb de verdachte hierop een transactievoorstel gedaan in de vorai van een uitrijkaart. Een
uitrijkaart is een transactie voorstel van €25.- Verdachtes kunnen deze bij ons contant of per
pin voldoen. De verdachte wilde hier wel aan meev/erken.
Medewerkers van de regiopolitie Kemiemerland afdeling vreemdelingenpolitie verleenden
assistentie bij deze controle.
Ik heb de vrouw vervolgens overgedragen aan de collega's van de afdeling
vreemdelingenpolitie.
Opgemaakt op ai^btseed/belafte op 20 Januan^OlO te Haarlem.

'o-tt
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PlfLrTIE
Postadres

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

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie^

123-512 92 90
^F^^^^V /Zaak-20/01/2010
20/01/2010
HV12 Proces-verbaal van verhoor

PROCES-VERBAAL
\/ij, ondergetekenden,

|Ö-1'E

buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps
Kennenierland B O A a k t e i i r ^ ^ W ^ ^ 6 n
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ agent van het regionaal politiekorps
Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
op 20/01/2010, te 14:00 uur, hoorden wij in Hoofdbureau van politie te Haarlem, de
vreemdelinge:

^

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationa!iteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk

De vreemdelinge werd telefonisch verhoord inf

laai m.b.v. de tolk 3791 ,

De vreemdelinge verklaarde het volgende:
Wat is het doel van de reis?
Ik was onderweg naar een huis in W M l f c Ik weet niet welk adres, ik had namelijk
afgesproken met een vriendin die mij zou ophalen bij de bushalte. Nadat ik uit de bus zou zijn
gestapt zou die vriendin mij naar het huis brengen.
Wat doet u op uw bestemming?
Ik ging werken om geld te verdienen zodat ik eten kan kopen. Ik moest het huis gaan
schoonmaken.
Hoe bent u aan dit adres gekomen?
Dat heb ik gehoord via een kennis namelijk de vorige schoonmaakster
Hoe lang bent u hier werkzaam?
Ik doe dit werk 6 maanden maar op verschillende adressen.
V.nr: i
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Waar bestaan die werkzaamheden uit?
ik moet stofzuigen, liet toiiet en de badkamer schoonmaken en ik moet stof afnemen.
Wat zijn uw inkomsten?
ik werd contant betaaid en ik krijg 549 euro per maand. iDat bedrag bepaai ik niet zeif maar dat
wordt door de mensen bepaaid.
Wordt u tijdens vakanties doorbetaaid?
Nee, ik krijg geen vakantie geld maar soms krijg ik van de aardige mensen wat extra.

i"

Bent u verzekerd tegen ziektekosten?
ik had een ziektekostenverzekering en ik had een bankrekening maar dat is ailemaai verlopen
sinds I
Hebt u nog meer adressen waar u werkzaam bent?
Nee, alleen mj
Wat zijn uw werktijden?
Ik begin s'ochtends om half negen en ik werk tot elf uur s'ochtends en dat doe ik 2 ochtenden in
de week namelijk op maandag en woensdag.
Bent u alleen werkzaam op adres?
Ja.
Worden uw reiskosten vergoed?
Nee.
Moet u uw geld afdragen en zo ja aan wie en hoeveel?
Nee.

Hoe lang bent u in Nederland?
Ik ben 12 jaar in Nederland.
Hoe bent u naar Nederland gekomen?
Ik ben per schip, samen met vriend die werkte op het schip, naar Nederiand gekomen. Verder
waren er geen andere mensen uit Ghana aan boord van dat schip maar helemaal zeker weten
doe ik het niet ik ben namelijk alleen binnen in mijn hut geweest tijdens de reis.

^

Waar verblijft u in Nederland?
Ik verblijf aan h e t i ^ ^ B & i n P ^ M ^ B Het adres kan ik u niet geven, ik verblijf bij iemand
en ik wil die persoon niet in problemen brengen. Het huis nummer wil ik wel vertelen dat is
n u m m e r ^ m a a r de straatnaam weet ik niet.
Wat zijn de kosten voor het verblijf hier?
Ik hoef niets te betalen om daar te wonen. Er wonen nog g andere personen.
V.nr:'
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T

m f ü i l Deze personen hebben een verblijfsvergunning en krijgen een uitkering van de
instanties.
Waar is u paspoort?
Mijn paspoort is in de woning.
Weet u van mensen die in dezeifde omgeving werkzaam zijn?
ik ken wel mensen die iiet zeifde werk doen. Deze mensen zaten niet in de zeifde bus. iVIaar ze
wonen net als ik in ^ ^ m f f i b w e r k e n in i

In het geval van ziekte of verhindering, bij wie meldt u zich af, doet u dat rechtstreeks bij de
werkgever of een tussenpersoon.
Bij ziekte bel ik zelf de huiseigenaar ik heb geen vervanger want dat vind men niet prettig.
Wat is het telefoonnummer van de huiseigenaar?
Ik heb alleen het nummer van oude werkgevers. Deze nummers staan in een boekje dat ik niet
bij mij heb.
rengen kan u ons het adres van u vorige werkgever dan
Ais wij u met auto naar
aanwijzen?
ik ga niet het adres aanwijzen waar ik ben ontslagen
Hebt u een sofinummer?
Ik heb een sofinummer gehad, ik had een verblijfsvergunning maar nu niet meer sinds mijn man
mij heeft verlaten.
(]
Was u getrouwd met die man?
Ik was niet getrouwd maar woonde samen?
Hebt u nog rechtmatig verblijf in Nederland?
Nee, ik hen geen rechtmatig verblijf meer.

Waarvan door ons,
lü-i-'E

• ^ m i H ü i m op ambtsbelofte,
m H H J H H ^ ^ H f i o p ambtsbeiofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 20/01/2010.
De verbalisanten.

V.nr;'
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PiëfLITIE
Kennemerland

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

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
•aiBiBit/Zaai<-20/01/2010
20/01/2010
HV24 Proces-verbaal van nader verhoor

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
\ff-t-e

agent van het regionaal politiekorps
Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen.
verklaar het volgende:
op 20/01/2010, te 19:30 uur, hoorde ik in Hoofdbureau van politie te Haarlem, de vreemdelinge:

T

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

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk

De vreemdelinge werd telefonisch verhoord inl

Itaal m.b.v. de tolk 3791 van het

tolkencentrum .
De vreemdelinge verklaarde het volgende:
1. Identiteitsvaststelling:
-Voornaam,'
- Achternaam, i
- Geboortedatum,
- Geboorteplaats, flm^
- Geboorteland, Ghana
- Nationaliteit. Ghaneese
Ik heb geen adres meer in Ghana.
Ik ben 12 jaar geleden weg gegaan uit Ghana.
^ ^
Achternaam van mijn vader i s l H H I , z'Jn voornaam i s ^ R
Mijn vader is i n ^ i ^ g e b o r e n zijn gebooile datum weet ik niet, dat is te lang geleden.
Mijn moeder h e e t , a H M B l R z e overleden lang gelden.
- Adres van mijn vader.
weet ik niet te lang geleden mijn vader is ook overleden.
V.nr:
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^
- Bij- of roepnaam
Gheneese naam i s l ^ ^ k . Ik gebruik deze naam niet hier in Nederland.
- Gebruikte aliassen
Nee
2. Reisdocument:
- Ben je in het bezit (geweest) van een identiteitskaart of paspoort?
Ja ik heb die in mijn woning liggen.
- Door welke instantie werd dit afgegeven en waar?
Het is een ghanees paspoort van Ghana, deze is niet meer geldig.
Hij is verlopen.

^i;
1

^i
I

:

3. Regiodeterminatie;
- Ujt welk land ben^je afkojTistig?
__
__
Ghana
- Tot welke religie / stroming / stam behoor je?
Ik hoor b i j ^ ^ ^ H ^
- Waar heb je gewoond en ben je opgegroeid?
^ • B ) e n ik opgegroeid.
- Kun je dat gebied omschrijven?
Dit is een grote stad, ik woonde buiten de stad.
- Omschrijf de stad/straat/gebied, waar je laatstelijk woonachtig bent geweest.
Ik woonde in een wijk, deze heette ^ H B
- Waar wonen / woonden de (groot)ouders en andere familieleden?
Drie kinderen van mijn moeder wonen in Ghana, ^ ^ m ^
Ik heb zelf#kinderen en ik zorg ook nog voor 1^kinderen v a n f l ^ l B r ik zorg voor#
kinderen deze wonen allemaal in Ghana. Die wonen nu b i j ^ ^ ^ in ^ m | ^
- Heb je in het buitenland gewerkt?
Nee, alleen in de huishouding hier in Nederland.
- Had je daar een bankrekening zo ja weike?
Ik krijg dit momenteel contant betaald ik heb geen bankrekening meer.
- Heb je bezittingen in het buitenland?
Nee dit heb ik niet
- Ben je in bezit van een nationaal rijbewijs?
Nee dit heb ik niet
- Heb je een studie gevolgd? Wat, waar, welk instituut, etc.
nee ik heb geen studie gevolgd. Ik heb wel middelbaar school gedaan voor een duur van 2 jaar.
4. Controlevragen specifiek:
- Wat zijn de belangrijke feestdagen In je land van herkomst?
We hebben wel veel belangrijke feestdagen, maar deze naam weet ik niet meer.
- Omschrijf de vlag van je land.
De kleur van de vlag is geel en rood en er staat een ster in.
V.nr: lllllillH'liil»
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- Hoe wordt jouw land bestuurd?
President bestuurd dit land Attah Mills
- Noem een paar grote steden in jouw land en waar liggen ze?
Accra, Waen Takoradi
- Noem een krant uitjouw land.
Times, grafiek
- Weike munteenheid wordt in jouw land gebruikt.
Ginana new cedis
- Noem een berg in jouw land.
Ik ken een berg dat is Kawu
5. Gezinssamenstelling:
Ik heb ^broers^zussen
Ze heten
iVlijn broers heten
- Ben je gehuwd?
ik ben niet getrouwd
- kinderen?
ik heb ^P> kinderen en die wonen in ghana bij |

^Q. Documenten:
- Ben/was je in bezit van een paspoort? Zo ja waar is het nu?
Ik heb een paspoort deze lig bij mij thuis i n i M M I ^
7. Contact met buitenland:
- Met wie heb je nog contacten in het buitenland?
Ik heb nog contact met mijn kinderen in ghana. via de telefoon.
- Waar bevindt die contactpersoon zich?

8. Reisverhaal:
- Wanneer heb je je land verlaten?
Ik ben 12 jaar geleden uit ghana weg gegaan per boot.
- Waarom heb je je land verlaten? (politiek, sociaal, financieel e.d.)
Ik ben weggegaan omdat ik geld moest verdienen voor mijn kinderen. Ik heb iemand ontmoet
die mij naar Nederland kon mee nemen.
- Ben je benaderd om weg te gaan? Zo ja door v/ie?
Het was een blanke vriend van mij. Omdat mijn man was overleden, vervolgens ben ik met hem
op zijn schip naar Nederland gevaren.
- Heb je geld, of iets anders (goud, sieraden e.d.) moeten betalen?
Ik mocht gratis mee omdat hij mijn vriend was. dit was 12 jaar gelden.
Wanneer ben je naar Europa / Nederland gekomen?
12 jaar geleden
V nr ^ ^ H H I ^
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?
- Met welk vervoermiddel heb je gereisd en omschrijf dit?
Per boot
- Waar ben je gestopt en hoe lang?
Nee
- Was je de enige die reisde?
nee, ik ben de hele reis in een kamer op die boot gezeten van mijn vriend
9. Aankomst Nederland:
- Waar en wanneer ben je in Nederland aangekomen?
12 jaar geleden
- Hoe wist je dat dit Nederland was?
Mijn vriend vertelde mij dit de eerste dag verbleef ik in een hotel en. daarna is die man weg
gegaan.
Terug naar zijn schip.
- Waarom ben je naar Nederland gekomen?
hier zou het beter zijn.
- W a ^ heb je gewoond?
Ik heb in I H ^ ^ g e w o o n t 7 jaar daarna in d ^ B ^
- Met wie heb je in Nederland contact gehad?
Ik ben christene ik heb daar contact mee via de kerk.
10. Levensonderhoud:
- Heb je hier gewerkt? Zo ja, wat voor werk en waar?
Ik maak schoon bij verschillende huishoudens en mijn vriend help mij ook
- Wie heeft dat geregeld?
f •
Die schoonmaak adressen zijn via via geregeld Ik heb 6 maanden op een adres gewerkt. Ik
had mijn been gebroken dus kon ik niet werken. Ze hebben mij ontslagen omdat ze er geen
geld meer voor hadden. Ik zou vandaag op een nieuw adres gaan schoonmaken
-Hoe is dat gegaan?
i

- Heb je geld op de bank?
Contant
- Doe je betalingen via de bank?
Nee
- Heb je geld overgemaakt naar bankrekening(en) in het buitenland?
Ja ik maak geld naar mijn kinderen over zodat ze daar kieren kunnen kopen.
Mijn vriend maak dit over, dit bedraagt 200 euro per maand, soms geef minder geld
- Op wiens naam staat de bankrekening en op welk adres?
Naam van mijn vriend

11. Communicatie:
- Heb je een (mobiele) telefoon?
Ja ik heb twee telefoons
- Heb je een computer, maak je gebruik van een email adres
V nr IBP^IBIL

Pagina 4 van 5

'J

Dit heb ik ook, ik heb geen e-mail adres
- Wat is jouw telefoonnummer en/of email adres?
Dit weet ik niet uit mijn hoofd, moet ik even in mijn teiefoon kijken
- Wie is jouw provider?
Vodafoon of T-mobile
12. Arbeid:
- Wie is/was de werkgever(s)?
Die werkgever ken ik niet, ik zou daar vandaag voor het eerst gaan beginnen.
- Wat is je verbiijfsstatus?
liiegaal
- Wist je baas dat ook?
Ik heb geen baas
- Onder weike voorwaarden ben je aangenomen?
Ik zou nog kennis maken met deze mensen
- Weike afspraken zijn er gemaakt?
Nog geen
- Periode: van wanneer tot wanneer (data) men heeft gewerkt
Onbekend"
^
- Werkschema: weike dagen en uren gewerkt, hoe waren de werktijden?
Dit moest aiiemaai nog worden afgesproken bij mijn andere schoonmaak adressen werkte ik 2
ochtende in de week en dan van haif 9 tot 11 uur. ik werkte meestai op maandag en woensdag
ochtend. Aiieen ik werk daar nu niet meer.
- Wat verdiende je per dag en hoeveei in totaal tot nu toe?
ik verdiende daar ongeveer 500 euro per maand.
Ik had ( 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Daar verteide ze mij
dat ik een sofinummer had. ik wist dit helemaal niet. Daar vertelde ze mij dat ik dan wei kon
gaan werken.
Ik heb niets meer te vragen.

Waarvan door mij,
^ M ^ M M ^ ^ ^ ^ P ° P ambtsbelofte,
^'^'^

is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te iHaarlem op 20/01/2010.
De verbalisant.

V nr - ^ ^ P V É
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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
HBMHH|/Zaak-20/01/2010
21/01/2010
IVI119 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

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk
Engelse

Vreemdeling ook bei<end onder de VD-pseudoniemen/aliassen:
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geb. datum Nationaliteit(en)
Ghanese
Ghanese

Identlteitspapier(en):
Er zijn geen identiteitspapieren geregistreerd binnen deze zaak.

Raadsman
Raadsman
Telefoon

:
:

Inhoud dossier (aankruisen indien van toepassing):
() Machtiging tot binnentreden
V.nr;'
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() Verslag van binnentreden
() Proces-verbaal van strafrechtelij<e staandehouding
() Proces-verbaal van strafrechtelijke aanhouding
() Artii<el van Algemene Politieverordening
(x) Proces-verbaal van staandehouding (vreemdelingenwet)
() Proces-verbaal van ophouding
() Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 50 Vw(ophouding)
() Beschikking verlenging ophouding
((

(x) iVleiding 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 (asiel)
() Rapport nader verhoor asiel

(1

() Beschikking afwijzing op grond van artikel 28 of 34 en 39 Vreemdelingenwet 2000 (asiel)

1

() Beschikking ongewenstverklaring
() Uitreiking beschikking ongewenstverklaring / Publicatie Staatscourant (kopie)
() Strafrechtelijke antecedenten
() Formulier (voortgangs-)gegevens verwijdering(iVI120)
() Procedure voorlopige voorziening: ja/ nee; Zo ja, naar voren gehaald: ja/ nee
(x) Overige gegevens:
Be heeft een mini pv E 822 a ontvangen. Tevens be medegedeeld dat bij een tweede
overtreding van de vreemdelingenwet zij tot ongewenst vreemdeling verklaard kan worden. iViini
is gescanned en in het zaak dossier gevoegd.

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

•

Kennemerland
Aan: De Innmigratie- en Naturalisatiedienst
Noord-Oost (Zwolle)

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
ü—PKi^Zaak-20/01/2010
21/01/2010
1VI93 Bericht omtrent signaiering

Bericht omtrent signalering
Betreft een verzoek om signaiering van

De vreemdelinge, zich noemende:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk

identiteit vastgesteld

nee

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

Voorna(a)m(en)

Geb. datum

Nationaliteit{en)
Ghanese
Ghanese

Signalering:
OVR (ongewenst vreemdeling)

Reden:
onttrokken aan toezicht

Piaats: Haarlem

Datum: 21/01/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemeriand,
namens deze,
V.nr:
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de brigadier,

Handtei<ening en dienststempei

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

In te vullen door IND
IND-paraaf hoofd(plv)
Datum
Paraaf ambtenaar
Datum

V.nr:
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PiëfLITIE
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

q23^-_512 92 90
Éi—jl»/Zaak-20/01/2010
22/01/2010
HV22-A Overdrachtsdossier IBS

IBS

Overdrachtsdossier V.nr. 1005028253

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

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk

Aliassen PSHV:

Aliassen
Achternaam

:ja
Voorna(a)nn(en)

Geb. datum Nationaliteit(en)
Ghanese
Ghanese

Identificatie:
ÏD-Document
: Niet aanwezig
identiteit vastgesteld op (PlL)niveau : 5. Eigen verklaring
lerugkoppeiing:
Terugkoppeling resultaten gewenst

:ja

IBS:
Datum inbewaringstelling
Kwaliteitscontrole verricht door:

V.nr:

: 20/01/2010
Datum:
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Inhoud product
Dossierstuk

Inhoud
Voortraject inbewaringstelling

(Verplicht)

Proces verbaal van staandehouding/aanhouding/overdracht
Bescheiden dwangmiddelen

(M111-A)

(X)

(M110-B)
(M110-A)
(iVl119)
{HV05)
(HV04)

(X)

(HV12)
(HV24)
(HV12)

(X)

(Verplicht)

Proces verbaal van verhoor IBS
Maatregel van IBS
Dossier vreemdelingenbewaring
Aanmelding BCV
iVlelding vreemdeiingenpii<et

(X)
(X)
(X)

(Alleen verplicht bij onge'documenteerden)

Identiteitsdossier

Proces verbaal van identiteitsverhoor (1e lijns)
Proces verbaal van identiteitsverhoor (nader)
Proces verbaal van vrij verhoor
Uitslag onderzoek voorwerpen
Resultaten omgevingsonderzoei<
Bescheiden aanvraag LP
Poto's
LP Dactyslip

(X)

(X)
(-)
(-)

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)

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

(X)
(X)
(X)

Nationaiiteitsveri<laring
Lopende onderzoeken

(X)

Opdien aangekruist zie onder bijzonderheden)

Bij derden uitstaande vraagstelling

(-)

Overige informatie

Geleidebrief/checklist
Formulier bijzonderheden/voortgang
Formulier controle personalia in externe systemen en registers

(1V1118)
(HV21)
(HV23)

(-)
(X)
(X)

Bijzonderheden;

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
WsmÊBmÊÊÊ,/ Zaak - 2n/ni/?nin
22/01/2010
Ml 18 Geleidebrief/ checklist i.v.m. toepassing artikel 59 Vreemdelingenwet

GELEIDEBRIEF / CHECKLIST i.v.m. toepassing artikel 59 Vreemdelingenwet

DEELA

Toepassing artikel 59 Vreemdelingenwet
Datum insluiting politiebureau/plaats
Datum verlaten politiebureau/plaats

: 20/01/2010
:

Behandelend arts
Naam arts
Telefoonnummer
Telefaxnummer
Datum laatste behandeling/controle

:
:
:

Overige gegevens / bijzonderheden niet vermeld op navolgende pagina's

PersoonS'/Proceduregegevens

"?

Achternaam
Voorna{a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaiiteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk

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

Reisdocument

V.nr:'

Voorna(a)m(en)

Geb. datum

Nationaliteit(en)
Ghanese
Ghanese

: nee
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Uitreis bekend

: Nee

Spreektaal

: Engelse

Advocaat

: nee

Contactperso(o)n(en) van de vreemdeling:

Presentatie{s)
Amb/Cons.

Land

Uitgevoerd door

Datum

Bezittingen
Bagage aanwezig
Geen eigen ticket.
Bijzonderheden bezittingen:

Gedrags- / medische gegevens
Berust in de uitzetting.
Escori:ering noodzakelijk: Nee.
Overige gedrags-/medische gegevens:

(' (

V.nr:'
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: GELEIDEBRIEF/CHECKLIST i.v.m. toepassing artikel 59
Vreemdelingenwet

DEELB

1.

inrichtingsfunctionaris / BSD

Naam (ambtenaar)
Telefoonnummer
Telefaxnummer
Datum insluiting inrichting
Datum verlaten inrichting
2. TULP-nummer
3,

Beiiandeiend arts

Naam arts
Telefoonnummer
Telefax nummer
Datum laatste
behandeling / controle

4_

Wijzigingen

( ) Ten opzichte van de op Deel A ingevulde gegevens zijn geen wijzigingen opgetreden.
() Ten opzichte van de op Deel A ingevulde gegevens zijn de volgende wijzigingen opgetreden:

5.

Overige gegevens / bijzonderiieden niet varmeid onder 4.

(Einde deel B)

V.nr:
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DEELC

1a.

: GELEIDEBRIEF/CHECKLIST i.v.m. toepassing artikel 59
Vreemdelingenwet

Ambtenaar belast met het vervoer of uitzetting van de
vreemdeling

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2a.

Bijzonderiieden/incidenten tijdens het vervoer

() geen bijzonderheden/incidenten
() wel bijzonderheden/incidenten

>{ b.

Ambtenaar beiast m e t het vervoer of uitzetting v a n de
vreemdeiing

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2b.

Bijzonderheden/incidenten tijdens het vervoer

() geen bijzonderheden/incidenten
() wel bijzonderheden/incidenten

1c.

Ambtenaar belast met het vervoer of uitzetting van de
vreemdeiing

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2c.

Bijzonderheden/incidenten tijdens het vervoer

() geen bijzonderheden/incidenten
V.nr:
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( ) wel bijzonderheden/incidenten

(Einde deel C)

V.nr:
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PtfLITIE
Postadres

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Regio

Kennemerland

Kennemerland

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

12 Vreemdelingenpolitie
JMaMBa||
JHlliBIllHiMI
023 - 512 92 90
WÊÊÊÊm /Zaai<-20/01/2010
28/01/2010
HV^ 1 Proces-verbaal van bevindingen

PROCES-VERBAAL
((

10-2.f

Ik, ondergetekende,

__f' brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:

1"

De vreemdelinge:
is op woensdag 21 januari 2010, na aanhouding op grond van de Wet Identificatieplicht, te
09.10 uur heengezonden.
Vervolgens is zij op grond van artikel 50 van de Vreemdelingenwet opgehouden op het bureau
van de Vreemdelingenpolitie Kennemerland, gelegen aan Mariettahof 15 te Haarlem.
Hierna i s ^ ^ B o p bovengenoemde datum te 09.15 uur gehoord op grond van artikel 59
van
de Vreemdelingenwet.
Te 09.25 uur is zij in vreemdelingenbewaring gesteld.

f'\

V\fearvan door mij,
W^^^^ÊÊ

op ambtseed,

is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces=verbaal te Haarlem op 28/01/2010.
De verbalisant.

V.nr:
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