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PSH-V
^

Persoon
vreemdeling

* Persoontype
V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen

I vrouwelijk

* Geslacht

fili

5. Eigen verklaring

* Bron pers.gegevens
Geboortegegevens

HH^:

Geboortedatum

I Geboortedatum is volledig

Indicatie volledigheid geboortedatum
Geboortedatum GBA
Geboorteplaats

Filipij'nen

Geboorteland
Datum overlijden
Aanduiding overlijden
Nationaliteiten

Filipijnse
Verwijderbaarheldsinformatie
Verwijderbaar

ja

Toelichting verwijderbaarheid

|98-Geen rechtmatig verblijf (meer)

Startdatum

03 06 2010

Einddatum
Adressen
Soort
Insluiting

Straat
Ten Pol 64

Poste.
1438AJ

Plaats

Gemeente
Haarlemmermeer

Adres sinds

Ruimtes voor vrijheidsbeneming (iaatste 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

Bijzonderheden persoon
Betrokkene
Filipijnse
Bijzonderheden persoon
Medewerker

Datum

Omschrijving
03/06/201016:08

kenO2132

Dossier is op 03-06-2010 elektronisch en fysiek aangetekend naar DT&V iocatie Zeist.
02/06/201015:45

kenO4121

iViini pv niet meiden uitgereikt en betr. medegedeeld dat bij 2e mini voorstei OVR zai worden opgemaakt.

Toevoegen

V

i

P^TLITIE
Postadres

Postbus 57
2000AB HAARLEM

•

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door j l — l ü l l »
Telefoon *|llllll|tlWllitiiT
Fax 023-512 92 90
V - n u m m e r / Z a a k I S ^ B S » /Zaai<-01/06/2010
Datum 01/06/2010
Onderwerp iVIl 11-A Proces-verbaai van overbrenging en opinouding

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

2a.

OVERBRENGING EN OPHOUDING

Ik, ondergetekende,
büitêngewoöiT opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps Kennemerland
BOA akte nr|
belast met het toezicht op vreemdelingen.
verklaar het volgende:
Op dinsdag 01/06/2010 te 12:01 uur werd de vreemdelinge:

t
(!: ^
^-

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

: Filipijnen
: Filipijnse
: vrouwelijk

na aanhouding en onderzoek ter zake overtreding van een strafbaar feit door een (hulp)officier
van Justitie heengezonden (zie bijgevoegd proces-verbaal van aanhouding) en direct
aansluitend, op grond van artikel 50, tweede of derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000,
overgebracht naar een plaats van verhoor zijnde Bureau VRP Haarlem te Haarlem .
De vreemdelinge kwam daar op 01/06/2010 om 12:01 uur aan en werd vervolgens
opgehouden.

3

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

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

4

ONDERZOEK AAN KLEDING EN/OF LICHAAM EN
DOORZOEKEN VAN ZAKEN

Ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie is de opgehouden
persoon aan diens kleding en/of lichaam onderzocht en is/zijn de volgende zaak/zaken
doorzocht, te weten: kleding
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

5

CONTROLE PERSONALIA IN SYSTEMEN 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 betroi<kene komen niet voor in het Nationaal SchengenJnformatie Systee_m.

g_

HET VERHOOR

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 tijdens de
ophouding kon doen bijstaan door een raadsman, verklaarde zij geen raadsman bij het verhoor
te willen, maar wel rechtsbijstand gedurende de verdere procedure van bewaring wil, waarna ik
de advocatenpiketdienst/piketadvocaat alsnog ingelicht heb.

Het verhoor vond plaats op 01/06/2010 te 12:45 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 ben ^ l a g e l e d e n vanuit de Filipijnen met het vliegtuig in Nederland aangekomen.
Ik ben toen direct doorgegaan naar Parijs omdat ik door een vriend daar was uitgenodigd.
Na twee jaar aldaar ben ik naar Nederland gekomen.
Ik ben hier nu twee par en heb mijzelf nooit gemeld bij de politie.
Ik slaap bij vrienden.
Ik voorzie in mijn levensonderhoud door bij vrienden te helpen in de huishouding en als
kinderoppas.
_.^______
Vandaag was ik op weg om in ^ ^ H ^ f e c h o o n m a a k w e r k te verrichten.
De mensen daar weten niet dat ik illegaal^^beii.
Ik heb geen paspoort meer, dat ben ik i n ^ l M i l i l i M i * verloren.
Ik heb daar geen aangifte van gedaan.
Ik heb betrokkene medegedeeld dat zij tegen de opgelegde maatregel van ophouding beroep
^^^^^^^
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kan instellen bij de rechtbani< te 's-Gravenhage, Centraai intakebureau vreemdelingenzaken,
Dreef30 2012 HS Haarlem.

7.

FOTO'S EN VINGERAFDRUKKEN

in liet beiang van liet toezicint op vreemdelingen zijn wei foto's gemaakt en wel vingerafdrukken
genomen van de vreemdeiinge.
Het onderzoek van de vingerafdrukken bij de dienst Nationaie Recherche informatie heeft geen
resuitaat opgeleverd.

8.

VERLENGING VAN DE OPHOUDING

Niet van toepassing.

9.

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

Op 01/06/2010, omstreeks 14:35 uur is de vrijheidsbeneming op grond van artikel 50 van de
Vreemdelingenwet 2000 beëindigd/opgeheven, omdat de vreemdeling in bewaring is gesteid.

-10.

AANVULLENDE INFORMATIE

De vreemdelinge beschikte niet over middelen van bestaan.

Waarvan door mij,
P I B ^ ^ o p ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaai te Haariem op 01/06/2010.
De verbalisant.

V.nrSHHjflÉ
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Politie
lCennemerland

T,A Aankondiging van beschikking (WAHV) .K. Ksnnlsgeving van beteuting (Sr)
9B:to"hïkkir.gWAHV)
s. Aankorfoing «an sUalbKClUWng (Sr)
T. Tonen en

Proces-Verbaal

Autosnelweg

7

Datatypiste BCVB:

Datum ontvangst BCVB:

Andere
weg
3D

Autoweg
2D

in

Gewone
weg
5D

Verplicht {brom)
flebpad
BQ

Afwijkend bedrag D
(alleen strafrecht) D
(P en*)

Direct betaald
KwilanÜEnummer

In bewaring gesteld na vordering
onmiddellijke betaling

Wegsleepwaarcllg
Q Ja
D nee

Ja
nee

D

Binnen beb. k o m

D

Bulten beb. k o m

Naam OM functionaris i.v.in.
aivvijkend bedrag

Weggesleept

n Ja

D nee

D Ja • nee
mhalagname goederen (KW bijgevoegd) DJa

Dnee

•

1

Merk/type
Ik, ambtenaar, constateerde dat op genoemde
datum, tijdstip en plaats

Projectcode

CatMorle

»5

met het omschreven voertulgAfaartuig
door betrokkene/verdachte
dB volgende gedraglng/overiredlngwerd verricht; gepleegd:

Cautie-

Feitnummer

Is de verdachte medegedeeld dat hl] nlettot anturoorden is verplicht:'^ Ja

Verklaring; ]j3;,verdachti5

•

D nee

betrokkene

't>^\7(
. . y,V t L l W - K t '

dr-o

'
^
' D
—•-Beginnend
'•
'• ' Mader aangeduid in de bijlagen van da Wet admlnbtratlefSanctlebedrag
rechtellikeiiandliavlng verkeersvoorschrlften, het IJesluit
bestuurder
OM-afdcenlnq, het Transactiebesluit igg^l en de Richtlijnen
• Militair
voor strafvordering tarieven en feltomschrijvingenjenz.
onder nummer
_—_,
—
De betroKkensVertlachte gat, daarnaar gevraagd, Personalia contorm getoond (documentnummer
noteren)
op te zijn genaaind:
n r b w D pasp. D I D kaart D vreenid. ID kaart

Naam:
Adres:
Postcode:
lëlefoonnummer:

Woonplaats:

gegevens
van de
eigenaar/
houder

volgen
gev. worden
Inlopen
uitlopen

Afgelezen
snelheid

Snelheid IjkJabel Gecorlgeerde
snelheid

6. radar Gatso
3. Lasergun

Gemeten
snelheid

Gecoripeerde
snelheid

2.
3.
4.
5.

SNELHEID

Optlemimmer vermelden en aankruisen wat van taopassing is

NR.

OPTIES

Toegestane
snelheid

Afstand meters

Seconden
rood

BllOtVlFIETS
SNORFIETS

Constructie
snelheid

• Dynostar Toegestane
constr. snelheid
1ype
rollenbank

Overtredingsgegevens.

OptlB nr.

Opmerkingen
verbalisant

averballsant nr.

Tussenafstand

Geschatte
snelheid

IJHtabelsnsIh.meter
geldig tot datuiti/maand/jaar

D laser Patrol

Serienummer
meetmiddel

Meetafstand

Afstand rijlijn

llktabet sneIh.mstBr
geldig totdatum/maand/jaar

Gevaarlijke elementen? n
Bord: D A l
DA3

Weid er gewerkt O

Wegwerkwaamheden •

2. aantal sec.
3. afstand licht

Meetabtand

a Ultra Lyte

I'
nOODUCHT

Toegestane
snelheid

Piaatsomschrijvlng verkeerslicht (kruising, thv)

reBi5ter +5 =

snelheid

rollenbank

\o'l-B

constr. snelheid

1. = vrije tekst

S

\1^

.pk:^^.^uA-v -iry OV-^ab->^AO g»-<''

•.\ J : . » ' .
<!^

?

constr. snelheid

\sAj:.• « • - . « • « • a .

1 . ^

•,' ^ tt^\ 1^

gyri

é

PiefLITIE
Postadres

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

Postbus 57
2000AB HAARLEM

•

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreem_delingenpolitie

023-512 92 90
H^saffl»/Zaak-01/06/2010
01/06/2010
M110-B Proces-verbaal van verhoor (art. 59 Vw ]o. art. 5.2 Vb)

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
, 0 ' l ^ i M i M a i ^ ^ ^ inspecteur van het regionaal politiekorps Kennemerland
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
verklaar het volgende:
Op 01/06/2010, te 14:10 uuf, spTak ik inBuréaU VRP Haarlem te Haarlem, in verband met het
bepaalde in artikel 59 van de Vreemdelingenwet, de vreemdelinge die opgaf te zijn:

'?

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

Filipijnen
Filipijnse
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 verhoo|,van de
inbewaringstelling kon doen bijstaan door een raadsman, verklaarde zij geen r^dsman bij het
verhoor te willen, maar we! rechtsbijstand gedurende de verdere procedure van bewanng 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 01/06/2010 te 14:10 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:
Bovengenoemde vreemdeling is door mij medegedeeld dat hij/zij contact mag opnemen met
zijn/haar diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging en/of zijn/haar wettelijke

V.nr:^
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vertegenwoordiger.
Verklaring...
ik wii niet dat de ambassade nu wordt ingeiiciit. ik iaat dat over aan mijn advocaat.
ik wii verder in de procedure gebruik maken van mijn eigen voorkeursadvocaat.
ik ben Fiiippijnse en ben sinds 2007 in Nederiand. ik ben iiier op verzoek van een vriend
gekomen.
ik ben iiier aiieen naar toe gekomen met iiet vliegtuig, ik heb mij nimmer bij de poiitie gemeid
omdat ik wist dat ik iiiegaai was.
ik ben niet in iiet bezit van een paspoort. Dat is februari van dit jaar van mij gestolen c.q. ben ik
kwijt geraakt.
Ik siaap wisselend bij versciiikliende mensen en vrienden, ik ineb geen vast woon- of
verbiijfpiaats.
Op 01/06/2010 te 14:35 uur, werd de vreemdeiinge in bewaring gesteld.

Waarvan door mij,
^ ^ M ^ ^ ^ o p ambtseed,
'^'^ ' ^s opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 01/06/2010.
De hulpofficier van justitie.

Vnr^^^^^^

'^^9'na2van2

PiefLITIE
#

Postadres

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

Kennemerland

Postbus 57
2000AB HAARLEM
Kennemerland
12 Vreerndelingenpolitie

023-51292 90
|ffii|||||||tfa / Zaak • 01/06/2010
01/06/2010
M110-A ^ylaatregel van Bewaring

Maatregel v a n Bewaring
Ik, ondergetekende,
I P B B U ^ U ^ ^ I ^ , inspecteur 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

: Fiüpijnen
: Filipijnse
: 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 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
Geen vaste woon- /verblijfplaats heeft
•
Zich niet aangemeld heeft bij de korpschef

De maatregel is opgelegd:
Plaats
Datum
Tijd

V.nri

: Haarlem
: 01/06/2010
: 14:35 uur.
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De Minister van Justitie,
namens de Minister,
de huipofficier van justitie,
de inspecteur.

^

'o-i-e

i^a^dtekening

Een afschrift van deze maatregel is onmiddellijk aan de vreemdelinge 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
'www.recht3praak.nr.

V.nrl
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PffLITIE
Postadres Postbus 57
20Q0AB HAARLEM

Kennemerland

Aan:

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel J|2Vreemdelin£enpolitie

Dienst Justitiële Inrichtingen
Bureau Coördinatie Vreemdelingenzaken

te Den Haag
(tHMMJÉilllilliii.
023-512 92 90
^^Mi/Zaak-01/06/2010
01/06/2010
, . . u.HV05 Aanmelding van een vreemdeling voor voortzetting IBS in een Justitiële mnchting

Behandeld door I S H H H H I I P

Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

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

^

Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland--

Nationaliteit(en)
Geslacht

i-Filipijnen
: Fiiipijnse
: vrouwelijk

: 01/06/2010
: artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf)
Datum aan-/staandehouding : 01/06/2010
Reden aan-/staandehouding : strafrecht
Artikel
: 447e
ÏBS-Categorie
: 5 Illegaal verbl. persoon (art. 50 VW.)

In IBS sedert
Op grond van

Gereed voor uitzetting
Huidige lBS-locatie

: 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 verwendingen
Bijzonderheden

: OPS-code: onbekend
: Nee
: Nee
: Nee
: geen

Plaats: Haarlem

Datum: 01/06/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
namens deze,

V.nr.1
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de hoofdagent,

Handtekening en dienststempel

Transportbericht

Zitting op rechtbank te
Datum
Aanvangstijd
Verwachte eindtijd zitting

uur
uur

BCV-besiissing
uitplaatsen naar
Vervoersdatum
Contactpersoon
Telefoon
Datum

•

Vervoerder

: D.V. & 0 . / PARKET

Faxen naar:

V.nrJ

•

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

Kennemerland
Aan: Raad voor rechtsbijstand

Kennemerland
12Vreenidenngenpolitie

023-51292 90
eSSÊÊÊSÊm / Zaak - 01/06/2010
01/06/2010
HV04 Melding vreemdelingenpiket

Melding vreemdelingenpiket
PersoonS'/proceduregegevens

^

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

: Filipijnen
: Filipijnse
: 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 Inbewaringstelling
Tijdstip inbewaringstelling
Datum uitreis bekend
Datum uitreis

: strafrecht
: 01/06/2010
: 12:01 uur
: 01/06/2010
: 12:01 uur
: 01/06/2010
: 14:35 uur
: Nee

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

:Ja
: Nee
:Ja

Welke taal
Tolk gewenst
Politiebureau waar de betrokkene te

: Engelse
:Ja
: Hoofdbureau van politie

V.nr.

:^^SI^^(6laauw adv)

:ëmHKb
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spreken is

Haarlem

Bijzonderheden
^

Blaauw advocaten te Haarlem, mevr.l

teinr.

Plaats: Haarlem

Datum: 01/06/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland, namens deze,
de hoofdagent.
lf-i-e

Handtekening en dienststempel

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
HBiBF"
023-512 2173
023-512 92 90
^g|i^P/Zaak-01/06/2010
02/06/2010
HV12 Proces-verbaal van verhoor

PROCES-VERBAAL
Jk, ondergetekende,

te'-L-e

^ ^ ,

buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps Kennemerland,

BOA akte n r ^ ^ ^ ^ ^
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
op 01/06/2010, te 13:00 uur, hoorde ik in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, de vreemdelinge:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
i^Iationaliteit(en)
Geslacht

: Filipijnen
: Fiiipijnse
: 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)?
IK heetéSSSSSSlSÊlÊl^aÊI^S^,
ik heb geen vaste verblijfplaats.
2. Welke nationaliteit heeft u?
Ik ben Fiiipijnse
3. Heeft u rechtmatig verblijf in Nederland?
Nee
4. Heeft u zich in Nederland bij de bevoegde autoriteiten gemeld?
Nee
5. Kunt u uw identiteit aantonen met een identiücerend document?
Nee, mijn paspoort is in februari 2010 gestolen,.
Ik heb daar geen aangifte van gedaan.

6. Kunt u uw identiteit aantonen met andere bescheiden?
Nee
7. Beschikt u over bagage en waar bevindt zich deze?
Mijn bagage ben ik kwijt.
8. Bent u eerder in contact geweest met politie en justitie?
V.nr:
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Nee.
9. Kunt u de namen en adressen opgeven van personen waarmee u familierechtelijke
betrei<kingen hebt of van andere u bekende personen in Nederland?

<?
10. Hoe voorziet u in uw levensonderhoud?
Ik help vrienden van mij, daar krijg ik geld voor.
Ik help ze met kinderoppas en huishouding.

Waarvan door mij,
op ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 02/06/2010.
De verbalisant.

V.nr:!
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PtfLITIE
Postadres

Kennemerland

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door'
Telefoon
Fax 023-512 92 90
V-nummer/Zaak < a i Ü i W i /Zaak- 01/06/2010
Datum 02/06/2010
Onderwerp M119 Dossier vreemdeiingenbewaring

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

Filipijnen
Filipijnse
vrouwelijk
Engelse

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

Voorna(a)m(en)

Geb. datum

Nationaliteit(en)

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

Raadsman
Raadsman
Telefoon

(Biaauw adv)

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

V.nr.i
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() Proces-verbaal van strafrechtelijke staandehouding
() Proces-verbaal van strafrechtelijke aanhouding
() Artikel van Algemene Politieverordening
() Proces-verbaal van staandehouding (vreemdelingenwet)
(x) Proces-verbaal van ophouding
() Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 50 Vw(ophouding)
() Beschikking verlenging ophouding
(x) iVlelding 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 Vreemdeiingen datum 01/06/2010
(x) Geplaatst in Hooiübureau van politie d.d. 01/06/2010
() Aanvraag verblijfevergunning op grond van artikel 14 of 20 Vreemdelingenwet 2000 (regulier)
() Beschikking afwijzing aanvraag op grond van artikel 14 of 20 Vreemdelingenwet 2000
(regulier)
() Aanvraag verblijfevergunning op grond van artikel 28 of 34 Vreemdelingenwet 2000 (asiel)
() Rapport nader verhoor asiel
O Beschikking afwijzing op grond van artikel 28 of 34 en 39 Vreemdelingenwet 2000 (asiel)
(•(

() Beschikking ongewenstverklaring

'

() Uitreiking beschikking ongewenstverklaring / 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;
Betr. is bij gecombineerde controle ism Connexxion aangehouden aangezine betr. geen geldig
plaatsbewijs kon tonen.
Desgevraagd kon betr. geen identificerend document overieggen waarna betr. is aangehouden.
Betr. is overgebracht naar bureau VP alwaar betr. in vreemdelingenbewaring is gesteld.
Betr. op 02-06-2010 nader gehoord.
Tevens mini pv niet melden uitgereikt en betr. medegedeeld dat bij 2e mini voorstei OVR zal
worden opgemaakt.

VnrH^0i^
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PfPLITIE
Postadres

Regio
Korpsonderdeel

Kennemerland

Postbus 57
2000AB HAARLEM
Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

Behandeld door ^ B B B W i ^ ^ ^
Telefoon ^IH^^BiB
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

023-512 92 90
«BHi^/Zaai<-01/06/2010
02/06/2010
HV24 Prcces-verbaai van nader veriioor

PROCES-VERBAAL
Wij, ondergetekeiiden,
laaaiaiiiiiMM^I, buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps
-l'C-

to

Kennemerland, BOA akte — ^ ^ ^ n
buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaai politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
op 02/06/2010, te 15:00 uur, hoorden wij in Hoofdbureau van politie te Haarlem, de
vreemdelinge:

<^

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

: Filipijnen
: Filipijnse
: vrouwelijk

De vreemdelinge werd verhoord in de Engelse taal, welke door ons, verbalisanten en de
vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt.
De vreemdelinge verklaarde het volgende:
Identiteitsvaststelling:
-Voornaam,

- Geboorteplaats,
- Geboorteland,
Filipijnen
- Nationaliteit.
Filipijnse
V.nr.!
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^

- Adres in land van herkomst
De straat h e e t | | V H i l ^ ^ , de postcode k
- Naam ouders
Mijn vader heet i H i P I ' W l l l i ! ^ en mijn moeder heet I
- Adres van ouders
iVlijn ouders wonen
Reisdooument:
- Ben je in het bezit (geweest) van een identiteitskaart of paspoort?
ik ben paspoort verioren in februari 2010, ik heb daarvan geen aangifte gedaan.
Regiodeterminatie:
- Uit weik iand ben je afkomstig?
ik kom uit de Filipijnen.
- Tot weike reiigie / stroming / stam behoor je?
ik behoor tot d e l ^ W l l i l l I ^ ^
- Waar heb je gewoond en ben je opgegroeid?
ik heb aitijd gewoond op de piaats die ik eerder aan u heb verteid.
- Heb je in het buiteniand gewerkt?
Nee: '^
'^
""
- Heb je bezittingen in het buiteniand?
ik bezit heiemaal niets.
Controievragen specifiek:
- Omschrijf de vlag van je iand.
De viag is Biauw.rood en geei met sterren.
- Hoe wordt jouw iand bestuurd?
Door een president
- Hoe heet het huidige staatshoofd?
Aquino, dit is een nieuwe president.
- Noem een paar grote steden in jouw iand en waar iiggen ze?
De hoofdstad is Maniiia, in het midden van het iand, en verder heb je bijvoorbeeld Davo in het
zuiden.
- Noem een krant uitjouw iand.
De iVlanilia Bulletin.
- Weike munteenheid wordt in jouw land gebruikt.
Peso
- Noem een berg in jouw land.
Berg Kitanglad
Gezinssamenstelling:
- Namen van ouders, broers, zussen
„.M^^ssm.

Ik heb ' f l l l l l l l i r r de een 1 iffÜMÜ
genaamd%BP eni
- Ben je gehuwd?
•"

de ander h e e t f B B » Verder heb ik noc

^gg—.11

- Naam echtgenote/partner en/of kinderen
..
Ik heb h i n d e r e n . Mijn kinderen wonen nu b i j ^ B B I f e iVlijn kinderen hebben honger en
kunnen niet naar school. Daarom ben ik hier om geld te verdienen.
Communicatie:
- Heb je een (mobieie) telefoon?
V.nrl
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Ik heb drie mobiele telefoons. Een telefoon heb ik zeif gekocht de andere twee heb ik gekregen
van vrienden.
Arbeid:
- Wie is/was de werkgever(s)?
Ik heb bij een vriendin op kinderen gepast en schoongemaakt. Ik kwam daar dne keer per week
omdat ze ziek is. Ik wil niet vertelien hoe die vriendin heet of waar ze woont.

Waarvan door ons,
m ^ ^ l ^ ^ o p ambtsbeiofte,
I ^ H ^ o p ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 02/06/2010.
De verbalisanten.

Pagina 3 van 3
V.nr:
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PlfLITlE
Postadres

Kennemerland

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Aan: De Immigratie- en Naturalisatiedienst
Noord-Oost (Zwoiie)

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door'
Telefoon
Fax 023-51292 90
V-nummer/Zaak WÊI^tBÊÊ01 Zaal< - 01/06/2010
Datum 02/06/2010
Onderwerp M93 Bericint omtrent signalering

Bericht omtrent signalering
Betreft een verzoek om signalering van

De vreemdelinge, zich noemende:

T

-Aclnternaam —
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht
Identiteit vastgesteld

Filipijnen
Fiiipijnse
vrouwelijk
nee

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

Voorna{a)m{en)

Geb. datum

Nationalitelt(en)

Signaiering:
OVR (ongewenst vreemdeling)

Reden:
onttrokken aan toezicht

Plaats: Haarlem

Datum: 02/06/2010

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

V.nnd
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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(plv)
Datum
Paraaf ambtenaar
Datum

V.nri
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EEGIOPOLIIIE KENKEMEHIAHD
DIVISIE EEGIONaiiE RECHERCHE
AKDKIiIHG •VEEEMDEIilNGEllIEOr.ITIE ES,
BOREJaJ VRKEMDKIINGENSOEZICHT EN E2Jn>a&VING KR

Proces-verbaalntmmer

EL1276(
B R O C E S
- V E R B A A i
aanhouding

Onderzoek
Betreft aanhouding van
Parketnummer
wij, verbalisanten.

-7

mmmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMii^mmÊÊKÊllsi^ÊIÊ^ÊÊÊSÊi^ h o o f d a g e n t ,

Bureau Vreemdelingentoezicht en Handhaving Rr en ^Êmmmmmmi^ms^mm
^ ^ ^ 9 aspirant, Basisteara Haarlem Centrum Zuidwest, verklaren het
"vorgende;
Op dinsdag 1 juni 2010, omstreeks 08.45 uur, hielden wij.
als verdachte
verbalisanten, op de I
aan:
Vérdacht.e
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats/land
Geslacht
Nationaliteit
Adres
Plaats
Land

Filipijnen
Vrouw
Filipijnse
Zvwovp 1
Zvwovp
Onbekend

Grond aanhouding
Op heterdaad als verdachte van: artikel 447E Wetboek van Strafrecht,
Bevindingen
zie mini proces-verbaal en procesverbaal van bevindingen van de
buitengewoon opsporingsambtenaar van connexxion.

Cautie
Wij deelden de verdachte mee, dat hij verdacht werd van Overtreding
overig (wetboek van strafrecht) en dat hij niet tot antwoorden
verplicht was.
Rechtsbijstand politieverhoor
Do verdenking van de verdachte valt onder de categorie C-zaken zoals
genoemd in de Aanwijzing Rechtsbijstand Politieverhoor van het College
van procureurs-generaal.

Form.nr: 363275 - PVAMH
LFN041.4.0

- Blad X

T

Ik, verbalisant « ^ K I É ^ ^ ^ , deelde de verdachte mee, dat zij:
voor eigen rekening recht heeft op telefonische
consultatiebijstand door een raadsman voor de aanvang van het
verhoor
ook afstand kan doen van dat recht
Verdachte verklaarde geen gebruik te willen maken van telefonische
consultatiebijstand door esn raadsman, omdat verdachte geen
telefonisch contact kreeg met haar raadsman.
Wij hebben aan de verdachte geen schriftelijke informatie uitgereikt
over de rechtsbijstandsregeling politieverhoor.
Onderzoek kleding
Voorafgaand aan de insluiting op het politiebureau werd de kleding van
de verdachte afgetast en doorzocht op grond van artikel 5, lid 4, van
de Politiewet.
Voorgeleiding
Wij brachten de verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier van
justitie, over naar de plaats van onderzoek, Mariettahof 15, 2033 WS
Haarlem, waar zij op dinsdag 1 juni 2010 te 09.05 uur aankwam. Daar
werd ds verdachte_t_en_ spoedigste voorgeleid aan de hulpofficier van
justitie, ^ÊSÊI^^ÊÊ^ÊÊIÊKKÊÊ!&,
inspecteur. Bureau
Vreemdelingentoezicht en Handhaving Rr.
_
Deze gVf op^dinsd^ag 1 junr2D10 "te 09.10 uur het bevel de verdachte op
te houden voor onderzoek,
Waarvan door ons op attbtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat wij
sloten en ondertekenden te Haarlem, op 1 juni 2010.

Form.nr: 353275 - PVaJiNH
LFN041.4.0

- Blad 2

Politie

nA.^*o??hasl;^=*'^'=^='^*™
^saK«SSSn.er,
G^;BrcSS^As;;"" " • IA»*^»^^""™"

ICennemerland

Proces-Verbaal

Datatypiste BCVB:

Datum ontvangst BCVB:

Autosnelweg

Autoweg

Andere

2P

weg
3D

Gewone
weg
5D

Verplicht (brom)

fietspad
8D

n
D

Binnen beb. kom
Buiten beb. l;om

Naam OMfuncttonaris I,v.m.
Afwijkend bedrag D Ja
afwijkend bedrag
(alleen strafrecint) d n e e
(P en*)

Direct betaald
Kwitanllenummer

Weg gesleept

Wegsleepwaardig
D Ja
• nee

In bewaring gesteld na vordering
onmiddellijke betaling

n la

• nee

• Ja • nee
Inbeslagname goederen (KW bijgevoegd) DJa

T

Cautie;

Projectcode

Dnee

Is de verdadite medegedeeid dat hij niet tot antwoordenfeverplicht: D Ja

Verkiarinu; O verdaciite

P(,nee

gtÈietrokkene

g g S o e r i i n g , het Transactiebesluit 1994 en de Richtlijnen
voor strafvordering tarieven en feilomschnjvlngen enz.
onder nummer
De betrokkeneAierdachle gat, daarnaar gevraagd,
op te zijn genaamd:
D rbw • pasp. P I D kaart Dvreemd". ID kaart
f^

f)

-^

bestuurder
D iulilitair

•

Waam:
Adres:
Postcode:
Adres Eletrokkene/vei

'''"'"' Zl\J\jjo^\0

Postcode

Woonplaats

Teiefoonnummer:

'

Woonplaats:

•' •

gegevens
van de
eigenaar/
houder

OptiDnummervermoldsn en aankruisen wat van toepassing is
OPTIES
_•—>—^-«
. volgen
. gev. worden
•. Inlopen
;. uitlopen

SNELHEID

6. radar Gatso
3. Lasergun

Afgelezen
snelheid

Snelheid IJktabel Gecorigeerde
sneliiGld

Gemeten
snelheid

Gecorlgaerds
snelheid

Toegestane
snelheid

Meetafstand

Tussenafstand

Geschatte
snelheid

Uktabel snelh.meter
geldig tot datum/maandflaar

D Laser Patrol

Serlenunnmer
meetmiddel

Meetafstand

Afstand rijlijn

IJktabel snelh.meter
geldig tot datum/maand/laar

D Ullra Lyte
Gevaariijke elemenlen? •
Bord: n Al
DAB

Werd er gewerkt D

Wagwerkwaamheden 13
Afstand meiers

Toegestane
sneiheid

Plaatsomschrijving v

Max. constr. snelh. kentbewijs^register +5 =

MeetcorrectiB
rollenbank

Gemeten
snelheid

constr. sneiheid

S^Jj-L^u-^ic—g^£^^1 jf^.gq.;ai^^^f >6f M')¥

^ / f

kf-' r/^iUAr)^KfOH

/'oH.fc^ó/'^

C{Am,tix Ujti.fA
Ws In de blj)age(n) veltiielde gegevens maken onderdeel uit van dit proces-verbiai)
Gegevens Ie verbalisant
D ambtseed l&ambtsbeiofte dienstnummer I

Plaats en datum:
Naanien
voorletters:
Handtekening:

(C»~ l - ^

/•//7/^/LV^

'l/^/loiö

u>^^. / / g / / d

^0 CfUkJ. QiCM fUAA&l'Ud^^^'^^^'O'O-^

~7yrPv
Bijlage(n):

constr. snelheid

Gegevens 1e verbalisant
• ambtseed
• ambtsbslofte

dIenstnummerL

Justitie

Declarafion of nationality
Verklaring van nationaliteit

Name of country

Personal details (persoonlgke gegevens)

?
First nanie(s) and surname ralfier
(voornaman en achternaain vader)
Date and ptacs of birth father
(geboortedatum en geboorteplaats vader)
First name(s) and surname mether
(voornanien en meisjesnaam moeder)
Date and place of birth mother
(geboortedatum en geboortepiaats moeder)
Piace and date
(plaats en datum)
Signature alien
(handtekening vreemdeling)

Natv.Engeis-diy versie 1.1 26-02-2007

é

PffLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie

Behandeld door gj||jb>
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

hf|||]|||flllilliilll
023-512 92 90
^^^^/Zaak-01/06/2010
02/06/2010
HV06 Aanvullend Proces-verbaal

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
\ p - i g ^ a g p ^ buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal poiitiekorps Kennemerland,
BOA akte*
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaa^r het volgende:

^

De vreemdelinge ^ ^ • • • l ^ i l W ^ i H V » . geboren o p ^ ^ ^ ^ ^ ^ te
^ ^ ^ ^ » , van Fiiipijnse nationaliteit, is op 1 juni 2010 te 12:00 uur uit strafrecht ontslagen
en te 12:01 uur overgedragen aan de vreemdelingenpolitie Kennemerland in verband met
onrechtmatig verblijf in Nederland.

Waarvan door mij,
^ B ^ y op ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 02/06/2010.
De verbalisant.

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

Kennemerland

Aan: Dienst Terugkeer en Vertrek

Kennemerland
12 Vreemdelingenpoiitie

023-512 92 90
^HB*/Zaak-01/06/2010
02/06/2010
HV22-A Overdrachtsdossier IBS

IBS

Overdrachtsdossier V.nr.'

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

: Filipijnen
: Filipijnse
: vrouwelijk

Aliassen PSHV:

Aliassen

:nee

Identificatie:
ID-Document
: Niet aanwezig
Identiteit vastgesteld op (PIL)niveau : 5. Eigen verklaring
Terugkoppeling:
Terugkoppeling resultaten gewenst

ija

IBS:
Datum inbewaringstelling
Kwaliteitscontrole verricht door:

V.nr:<

-.01/06/2010
Datum:
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Inhoud product
Inhoud

Dossierstuk

Voortraject inbewaringstelling

(Verplicht)

Proces verbaal van staandehouding/aanhouding/overdracht

(M111-A)

(x)

Proces verbaal van verhoor IBS

(M110-B)

(x)

Maatregel van IBS
Dossier vreemdelingenbewaring
Aanmelding BCV
Melding vreemdelingenpiket

(M11 O-A)
(M119)
(HV05)
(HV04)

(x)
(x)
(x)
(x)

Besciieiden dwangmiddelen

Identiteitsdossier

—

(Verplicht)

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)

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

(HV12)
(HV24)
(HV12)

(Aileen verpiicht bij ongedocumenteerden)

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

(x)
(x)

Nationaliteitsverklaring
Lopende onderzoei<en

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

W
Opdien aangei<ruist zie onder bijzonderheden)

Bij derden uitstaande vraagstelling

(-)

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

(M118)
(H\/21)
(I-1V23)

(-)
(-)
(x)

Bijzonderheden:

V nrtt^^0H^
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T

Proces-verbaal van bevindingen

Ik, MBBÊÊBÊ^,
controleur in dienst van Connexxion Openbaarvervoer met als standplaats
Schiphol, tevens buitengewoon opsporingsambtenaar met akte van beëdigingnummer
«fjM^'M^ verklaar het volgende.
Op dinsdag 1 juni 2010 onnstreeks 08.41 uui bevond ik mij in uniform gekleed en met
handhaving belast in buslijn ^ richting f g ^ p i " ter hoogte van bushalte ^ ü — i
i n l l M l i i M l i Op deze halte waren mijn collega's en ik bezig met een gecombineerde actie
samen met de vreemdelingen politie Haarlem.
Ik zag toen dat daar een vrouw zonder hiervoor een geldig vervoerbewijs te hebben gebruik
maakte van het openbaar vervoer.
Ik zag namelijk dat de vrouwS zone had afgestempeld in zonenummerf^^. Zonenuromer
S ^ b e h o o r t tot I B Ë i f Voor haar reis had zij minimaal 3 s t r ^ p ^ afmoeten laten
.q1-ftmpRie,n namelijk voor de zones S H I l W l B P B ^ en f J l J I i i l l I B P i B ^ ^
Ik hield de vrouw als verdachte staande en vroeg haar om een geldig identiteitsbewijs. De
verdachte weigerde of kon mij er geen geven. Ik legitimeerde mij als buitengewoon
opsporingsambtenaar en vorderde van de verdachte een geldig op haarnaam staand
identiteitsbewijs. Wederom kon of wilde de verdachte mij niks overhandigen. •
Ik heb de verdachte vervolgens een transactievoorstel gedaan van 6 25^.- contant te voldoen of
per pin. Hier kon of wilde de verdachte niet aan meewerken. Ik hoorde de verdachte zeggen
dat haar portemonnee gestolen was.
Vervolgens heb ik de verdachte overgedragen aan de collega's van de vreemdelingenpolitie
Kennemerland.
Opgemaakt op a m b t s b ^ ^ g ^ l juni 2010 te Haarlem.

'è

PlfLITIE
Postadres

Regio

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

Kennemerland

Postbus 57
2000AB HAARLEM
Kennemerland

IZVreerndelirigOTpolitie

023-51292 90
iiHIÉÜIIIIil» / Zaak - 01/06/2010
03/06/2010
M118 Geleidebrief / checklist i.v.m. toepassing artikel 59 Vreemdeiingenwet

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

DEELA

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

: 01/06/2010
; 03/06/2010

Behandelend arts
Naam ails
Telefoonnummer
Telefaxnummer
Datum laatste behandeling/controle
Overige gegevens / bijzonderheden niet vermeld op navolgende pagina's

PersoonS'/ProGeduregegevens

'?

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

; Filipijnen
: Filipijnse
: vrouwelijk

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

Voorna(a)m(en)

Reisdocument

: nee

Uitreis bekend

: Nee

V.nr;^

Geb. datum

Nationaliteit(en)
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Spreektaal

<S

Advocaat
Zo ja, wie

:8li^^^^BlaauwAclv.H.lem

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

Presentatie(s)
Amb/Cons.

Land

Uitgevoerd door

Datum

Bezittingen
Geen bagage
Geen eigen ticket.
Bijzonderlieden bezittingen: " '
Geen

""

Gedrags- / medische gegevens
Berust in de uitzetting.
Escortering noodzakeiijk: Nee.
Overige gedrags-/medische gegevens:

VnrS^^^K^
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DEEL B

'I _

f

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

Inriclntingsfunctionaris / BSD :

Naam (ambtenaar)
Telefoonnummer
Telefaxnummer
Datum insluiting inrichting
Datum verlaten inrichting

:.
:,
:
:
:

2. TULP-nummer

:

3_

Behandelend 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 / bijzonderlieden niet vermeld onder 4.

(Einde deel B)

VnrHH^^l»
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DEELC

1a.

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

Ambtenaar beiast met het vervoer of uitzetting van de
vreemdeling

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2a.

Bijzonderiieden/incidenten tijdens iiet vervoer

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

1b.

Ambtenaar belast met het vervoer of uitzetting van de
vreemdeling

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2b.

Bijzonderheden/incidenten tijdens het vervoer

() geen bijzonderheden/incidenten
() wei bijzonderiieden/incidenten

1c.

Ambtenaar belast met het vervoer of uitzetting van de
vreemdeling

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2c.

Bijzonderheden/incidenten tijdens het vervoer

() geen bijzonderiieden/incidenten

V.nr.(
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() wel bijzonderheden/incidenten

(Einde deel C)

V.nni
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