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Persoon m
* Persoontype

V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen

gi

vrouwelijk

* Geslacht

12. ld off, doe pers.geg

* Bron pers.gegevens
Geboortegegevens
Geboortedatum

SBH

Indicatie voiledigheld geboortedatum

JGeboortedatum is volledig

feJi

Geboortedatum GBA
Geboorteplaats
Indonesië

Geboorteland
Datum overlijden
Aanduiding overlijden
Nationaüteiten

Indonesische

Verwijderbaarheidsinformatie
Verwijderbaar
198-Geen rechtmatig verblijf (meer)

Toelichting verwijderbaarheid

19 10 2012

Startdatum
Einddatum
Adressen
Soort
Insluiting

Straat
Ten Pol 64

Poste.
1438AJ

Plaats

Gemeente
Haarlemmermeer

Adres sinds

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

Lev.
Dienst Terugkeer en Vertrek
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PSH-V

^

« Z-09/02/2010

ZaakI
Betrokkene
Indonesische

Bijzonderheden
Soort

Medewerker

Datum

Omschrijving
intern

kenO1643

23/02/2010 11:25

Meidt de DT&V dat betrokkene op 19-02-10 is uitgezet naar Indonesië.
extern

kenO1429

12/02/2010 08:14

Heden dossier gereed gemaakt voor overdracht DT&V.
extern

kenO2132

11/02/2010 09:54

Be is op 11-02-10 uitgeplaatst in UC Schiphol.
kenO4746

10/02/2010 10:10

extern

M93 en iVli 19 opgemaakt en naar UTC ^ ^ v o o r goedkeuring.
kenO4746

10/02/2010 08:09

i^itern

Betrokkene een bekeuring gegeven van 490 euro ivm het niet melden vanaf 2008.
10/02/2010 08:05

kenO4746

extern

^telefonisch mededegedeeid dat betrokkene in zijn woning is staande gehouden.Hi] was
T o p de hoogte gebracht door de Au Pair die ook bij hem verblijft.
laf aan bij eventueie vragen bereikbaar te zijn onder zijn telefoonnummer^

Gisteren
Dhr
09/02/2010 15:53

kenO3434

extern

Itelefoonnummer van mevrouw'
Teiefoonnummervan dhr.
Lpin^foüilïeHtTg''g'êvoêgTóphethb. Kopie lp gevoegd bij vingerslips.
09/02/2010 15:23

kenO3434

extern

Betrokkene is op 09 februari 2010 staandegehouden in een woning aan d e ^ Ü B g B i ^ t e Heenn^de.
Betrokkene kwam met de lijnbus 140 van connexion en ve^olgens ging zij de woning binnen aan d e » ^
esSmmte
Heemstede Ven/olgens zagen wij door het raam dat ze huishoudelijke werkzaamheden aan het
^ ^ e r r i c h t e n was. Hierop hebben wij aangebeld en een controle uitgevoerd op grond van de wet arbeid
vreemdelingen. Betrokkene kon zich niet legitimeren. Hierop is zij staanuegenouden.

Toevoegen
O

Bijzonderheid bestemd voor extern gebruik

O

Bijzonderheid bestemd voor intern gebruik

Algemene zaakgegevens
Start datum / tijd

09

02 2010

|11 |:|09

Einde datum / tijd

09

08 2010

[m:[3r

V

è

PiefLlTIE
Postadres

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak

023-512 92 90
lÜiHBHBÜI^ Zaak - 09/02/2010

Datum
Onderwerp

09/02/2010
1VI110-A Maatregel van Bewaring

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

Maatregel van Bewaring
Ik, ondergetekende,
"^^SS^^^^

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

: Indonesië
: Indonesische
: 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 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

De maatregel is opgelegd:
Plaats
Datum
Tijd

V.nr.l

: Haarlem
: 09/02/2010
: 12:53 uur.
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De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
de iiulpofficier van justitie,
de brigadier.

yo'U<z

Handtekening

Een afschrift van deze maatregel is onmiddeliijk aan de vreemdelinge uitgerei\<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 gebruik te worden gemaakt van het model beroepschrift, zie
'vAvw.rechtspraak.nl'.

V.nrl
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PiÖfLITIE
Postadres Postbus 57

•

Kennemerland

2000AB HAARLEM

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie

Behandeld door ^ 9 H | | ^ ^

Telefoon I H H i B i ^
Fax 023 - 512 92 90
V-nummer/Zaak ^ g g | p / Z a a k - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 0
Datum
Onderwerp

09/02/2010
M110-B Proces-verbaai van verhoor (art. 59 Vw ]o. art. 5.2 Vb)

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
[O'L-e^

^gggggg^^oBwi brigadier Van het regionaal politiekorps Kenneinerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
verklaar het volgende:
Op 09/02/2010, te 12:40 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
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationa!iteit(en)
Geslacht

: Indonesië
: Indonesische
•' vrouwelijk

Nadat ik de vreemdelinge in de Indonesische taal m.b.v, de tolk 669 van het tolkencentrum
telefonisch 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 wel
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 09/02/2010 te 12:40 uur zonder aanwezigheid van de raadsman.

De vreemdelinge verklaarde mij in de Indonesische taal m.b.v. de tolk 669 van het
tolkencentrum telefonisch het volgende:
Bovengenoemde vreemdeling is door mij medegedeeld dat zij contact mag opnemen met haar
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging en/of haar wettelijke vertegenwoordiger.

V.nr.<

Pagina 1 van:

De vreemdeling gaf aan hier geen beiioefte aan te hebben.
Ik versta en begrijp de tolk goed.
Ik heb er geen bezwaar tegen dat u een advocaat voor mij in kennis stelt na mijn gehoord.
Ik ben afkomstig uit Indonesië. Ik ben in 2003 naar Nederland gekomen. Ik wilde hier geld
verdienen met werken. Ik ben hiernaartoe gekomen met mijn geldige paspoort met visum.
Inmiddeis is mijn paspoort niet meer geldig. iViijn paspoort heb ik in bewaring gegegen bij een
kennis van mij. ik vertrouw die kennis. Omdat mijn paspoort is veriopen heb ik een LP
aangevraagd bij mijn Ambassade in Den Haag. Deze is geldig tot maart 2010. Ik wil tot
December 2010 in Nederland blijven. Ik wil blijven werken in Nederland om zo geld te verdienen
voor mijn broertje en moeder in Indonesië.
Bij mijn binnenkomst in Nederland heb ik mij niet gemeld. Ik wist niet dat dat moest.
Ik heb geen vast adres. Ik verblijf op veel verschillende adressen. Mijn kieding en dergelijke
liggen op een adres in ^ ^ f ^ D i t adres weet ik niet.
Vandaag was ik ook aan het werk. Ik heb het vermoeden dat iemand mij verraden heeft.
Ik begrijp van u dat ik in bewaring wordt gesteld en dat ik middels een advocaat hiertegen in
beroep kan gaan.
ik weet dat ik illegaal in Nederiand ben maar ik ben geen crimineel.
Op 09/02/2010 te 12:53 uur, werd de vreemdeiinge in bewaring gesteid.

Waarvan door mij,
>op ambtsbelofte.
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaai te iHaarlem op 09/02/2010.
De hulpofficier van justitie.
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PlfLITlE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland
Aan:

Regio Kennemerland

Raad voor rechtsbijstand

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

023 - 512 92 90
|j|i|p|||i||i|||i|/Zaak - 09/02/2010
09/02/2010
HV04 Melding vreemdeiingenpii<et

Melding vreemdelingenpiket
PersoonS'/proceduregegevens

q>

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

Indonesië
Indonesische
vrouwelijk

!dentiteitspapier{en)
I, land van afgifte Indonesië , geldig tot

Laissez Passer, documentnummer^
03/03/2010

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

: vreemdelingenwet
: 09/02/2010
: 09:59 uur
: 09/02/2010
: 10:30 uur
: 09/02/2010
: 12:53 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

: Indonesische
:Ja
: Hoofdbureau van politie

y.m-.é
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spreken is

Haarlem

Bijzonderheden
Er zijn geen bijzonderheden

Piaats: Haariem

Datum: 09/02/2010

De l<orpschef van regionaal politiekorps Kennemeriand, namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar,

\&'Z. "«='

Handtekening en dienststempei

V.nrl
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P%fLITIE
Postadres

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

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland
Aan: Dienst Justitiële Inricintingen
Bureau Coördinatie Vreemdelingenzaken
te Den Haag

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

^3-51292 90
J J É J B p l / Zaai< - 09/02/2010
09/02/2010
HV05 Aanmeiding 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

?

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

: Indonesië
: Indonesische
: vrouwelijk

In IBS sedert
Op grond van

: 09/02/2010
: artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf)
Datum aan-/staandehouding : 09/02/2010
Reden aan-/staandehouding : vreemdelingenwet
Artikel
-.50.1
IBS-Categorie
: 4 Illegaal verbl. persoon (overig)
Gereed voor uitzetting
Huidige IBS-locatie

: Ja
: 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
: heeft een lp welke geldig is tot 03 maart 2010

Plaats: Haarlem

Datum: 09/02/2010

De korpschef van regionaai politiekorps Kennemerland,
namens deze.

V.nr:(
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de buitengewoon opsporingsambtenaar,
[o-z

-E

Handtekening en dienststempel

Transportbericht

Faxen naar:

V.nr;(

Handtekening opdrachtgever
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PlfLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemeriand

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023 - 512 92 90
1/Zaak-09/02/2010
V-nummer / Zaak
Datum 09/02/2010
Onderwerp M111-A Proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en ophouding

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

STAANDEHOUDING, OVERBRENGING EN OPHOUDING

1.
Staandehouding
Ik, öndefgetekeride,

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland , BOA akte nr|
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende;
Op dinsdag 09/02/2010 te 09:59 uur heb ik op grond van een redelijk vermoeden van illegaal
verblijf, in/op/te | | ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ P t e l S ^ i ^ É B a ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit
en verblijfsreohtelijke positie staande gehouden een persoon, die opgaf te zijn:
^

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

: Indonesië
: Indonesische
: vrouwelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van illegaal verblijf was (naar objectieve
maatstaven gemeten) gebaseerd op:
Op 09 februari 2010 was ik verbalisant i ' ^ B B l samen met collega ^ | ^ ^ ^ b e l a s t met
surveilleren in de gemeente f B S S ^ - '-'^^^ surveillance werd uitgevoerd omdat uit eerdere
informatie ons ambtshalve bekent is dat met verschiiiende buslijnen, waaronder buslijn 1 ^
vrouwen die illegaal in Nederland verblijven vervoerd worden. Deze vrouwen zouden op diverse
adressen in ^ B H B S ^ ^ r k z a a m h e d e n verrichten als schoonmaakster. Omstreeks 09.45 uur
zagen wij op de openbare weg, de ^SÊtÊÊÊSÊÊÊÊÊÊ^^ lijnbus ö P v a n connexion stoppen
bij de bushalte | | | | | | | M H | | m p p y \ / i j zagen dat uit de bus een dame verderje noemen
betrokkene 1 stapte. Wij zagen dat betrokkene 1 naar de woning aan de
'^SÊBÊÊÊBSl^
liep. Vervolgens zagen wij dat betrokkene 1 de voordeur met een sleutel opende en vervolgens

V.nr: I
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de woning binnenging. Door het voorraam van de woning zagen wij dat betroki<ene 1 haar tas
op een in de woonkamer aanwezige tafel neerzette. Vervolgens zagen wij dat betrokkene 1
haar jas uit deed en aan het werk ging. Wij zagen namelijk dat betrokkene 1 kleden die op de in
de woonkamer aanwezig zitbank lagen aan het opvouwen was. Hierop hebben wij op grond van
de Wet Arbeid Vreemdelingen een controle uitgevoerd. Nadat wij bij de woning hadden
aangebeld werd de deur geopend door een andere dame, verder te noemen betrokkene 2, die
vanaf de trap naar beneden was gekomen. Nadat wij ons hadden geiegitimeerd en het doel van
onze komst kenbaar hadden gemaakt werden wij door betrokkene 2 die van boven kwam tot de
woning toegelaten. Omdat betrokkene 2 te kennen gaf de nederlandse taal niet machtig te zijn
en ons niet begreep hebben wij ons nogmaals in de engelse taal gelegitimeerd en het doel van
onze komst kenbaar gemaakt. Hierop werden wij door betrokkene 2 tot de woning toegeiaten.
Betrokkene 2 riep vervolgens ' ^ H H B H B l r i c h t i n g de woonkamer. Hierop kwam uit de
woonkamer betrokkene 1 die wij eerder de woning hadden zien binnengaan. Na ons
gelegitimeerd te hebben en het doel ook aan betrokkene 1 kenbaar hadden gemaakt Vroegen
wij haar naar haar legitimatiebewijs. Betrokkene 1 gaf te kennen geen legitimatiebewijs bij zich
te hebben. Zij vertelde dat haar paspoort in een woning i n ^ H ^ ^ z o u liggen. Desgevraagd
vertelde betrokkene 1 niet te weten op welk adres dit zou zijn. Omdat betrokkene 1 haar
identiteit, nationaliteit en verbiijfsrechtelijke positie in Nederland niet kon aantonen hebben wij
haar op grond van art. 50 lid 1 van de Vreemdelingenwet staandegehouden. Desgevraagd
toonde betrokkene 2 haar Zuid-Afrikaanse paspoort. Het getoonde paspoort staat op naam van
^^^^^^^^B,
geboren op ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ . Desgevraagd verklaarde betrokkene 2 dat het
getoonde paspoort haar paspoort is. In dit paspoort was een sticker machtiging voorlopig verblijf
aangebracht. Op deze sticker stond een inreisstempel van de Koninklijke iViarechaussee dat zij
op 05 januari 2010 Nederland was binnengekomen. Tevens toonde betrokkene 2 een brief van
de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, gedateerd 27 januari 2010, waarin bevestigd werd dat zij
op 10 februari 2010 een afspraak heeft voor het indienen van een vergunning tot verblijf als au

pair hij^H^HpllUPI^MÜp wonende aan^pJlPUpil^BHp te l | B m ^ ^ Uit de
inreisstempel in haar paspoort en de brief van de Immigratie en Naturalisatie Dienst blijkt dat
betrokkene zich niet binnen de gestelde termijn zoals beschreven in de vreemdelingencirculaire
B1 1.4 heeft gemeld bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Desgevraagd vertelde betrokkene
2 dat betrokkene 1 bij ^ ^ J P I B ^ ^ P werkzaam is als huishoudelijke hulp.

Overbrenging en Ophouding
Omdat van de staande gehouden persoon de identiteit niet onmiddellijk kon worden
vastgesteld, heb ik de vreemdelinge op grond van artikel 50 lid 2 of 3 van de Vreemdelingenwet
2000 overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor, namelijk Bureau VRP Haarlem te
Haarlem , alwaar ik op 09/02/2010 te 10:30 uur met haar 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 V A N HET
VREEMDELINGENBESLUIT 2000, TER VASTSTELLING V A N
IDENTITEIT, NATIONALITEIT EN VERBLIJFSRECHTELIJKE
POSITIE

Ter vaststelling van haar identiteit, nationaliteit en verbiijfsrechtelijke positie beschikte
V.nnl
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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 de opgehouden
persoon aan diens kleding en/of liohaam 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 betrokkene komen niet voor in het Nationaal Schengen Informatie Systeem.

6.

HET VERHOOR

Nadat ik de vreemdelinge in de Indonesische taai m.b.v. de tolk 669 van het tolkencentrum
telefonisch 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 09/02/2010 te 11:20 uur zonder aanwezigheid van de raadsman.

De vreemdelinge verklaarde mij in de Indonesische taal m.b.v. de tolk 669 van het
tolkencentrum telefonisch het volgende;

T

Ik ben in 2003 met een visum naar Nederland gekomen. Het ticket is betaald door een
makelaar, j ^ ^ ^ p j ^ n i t s ^ ^ ^ ^ Met werken in Nederland moest ik het geld terugbetalen
aan ^ 0 0 1 ^ Het geld heb ik ondertussen al afbetaald. Ik heb 2000 euro voor de reis
moeten betalen. Ik kende de makelaar niet. Een kennis van mij heeft mij in contact gebracht

mRt^jUplMBfc
Ik ben met mijn eigen paspoort naar Nederland gekomen. Het visum wat in mijn paspoort stond
was een goed visum. Het visum heb ik zelf aangevraagd bij de Nederlandse ambassade. Het
was een schengenvisum. Er heeft niemand garant gestaan. De makelaar heeft voor mij
geregeld dat ik het visum kon krijgen. Het was mijn eigen idee om naar Nederland te gaan. Ik
moest geld verdienen voor mijn familie in l ^ g B i i » l k heb nog een ^g^^gggBJs en WÊ^

^Hll^ggP^ Zij wonen nog in I H H ^ ^
Toen ik in Nederland aankwam heeft niemand mij opgevangen. Ik moest zelf mijn weg zoeken.
V.nnfHHIHB^
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Ik kwam op Schiphol aan en ben gewoon aan mijn lot overgelaten. Ik moest zelf onderdak
regelen. Ik ben toen zelf naar een moskee gegaan in ^ H B l
Ik wilde net zolang in Nederland werken totdat mijn broertje en zusje klaar zouden zijn met hun
studie. Ik was van plan om dit jaar in december terug te keren naar Indonesië.
U vraagt mij naar mijn woonadres in Nederland. Dat wil ik niet zeggen. Ik ben van plan om te
verhuizen. Ik | . _ L | | | | | j ^ g | | | i | | P l l i | ^
r-ni daar woon ik nu niet meer. Ik heb nu
geen adres. Ik ga nu bij een kennis verblijven, maar dat adres weet ik niet. De naam van mijn
^

kennis is^ÊÊÊÊÊÊÊI^^^'P telefoonnummer is f H B H B ^
U vraagt mij waar mijn spullen nu liggen. Dat wil ik u niet zeggen. U vraagt mij het nogmaals.
Mijn spullen liggen b i j ^ p l k weet het adres echt niet.|Hlis een Indonesische man met een
Nederlands paspoort. Mijn spullen liggen daar allang omdat ik van hier naar daar verhuis. Ik heb
geen vaste woon of verblijfplaats. Soms verblijf ik ook in een moskee. U vraagt mij waar mijn
paspoort is. Ik weet niet waar mijn paspoort is. Mijn eerste paspoort ligt bij mijn vriend, dit
paspoort is verlopen. Wel heb ik een Laizes passer welke nog geldig is. Deze ligt in de tas die ik
bij mij heb. (opmerking verbalisant: tijdens het verhoor toont mevrouw ee^rO^zespasser welke
is afgegeven bij de Indonesische ambassade te Den Haag met n u m m e r ^ ^ ^ en nog
geldig is tot 03 maart 2010)
U vraagt mij nogmaals waar mijn eerste paspoort is. Ik weet niet waar mijn paspoort is. Ik heb
net gezegd dat het bij mijn vriend ligt, maar dat is niet waar, ik weet niet waar het paspoort is.
Het adres in Heemstede waar u mij heeft staandegehouden dat is het enige adres waar ik werk.
Verder werk ik nergens anders. Ik werk sinds twee jaar bij die mensen in de huishouding. Ik heb
gewoon aan mensen op straat gevraagd of zij werk voor mij hadden.^ U vraagt mij hoe ik in
Heemstede terecht ben gekomen. Ik kon geen werk i m J Ü M ^ v i n d e n .
Ik heb betrokkene medegedeeld dat zij tegen de opgelegde maatregel van ophouding beroep
kan instellen bij de rechtbank te 's-Gravenhage, Centraal intakebureau vreemdelingenzaken.
Dreef 30 2012 HS Haarlem.

7

FOTO'S EN VINGERAFDRUKKEN

In het belang van het toezicht op vreemdelingen zijn wel foto's gemaakt en wel vingerafdrukken
genomen van de vreemdelinge.
Het resultaat van het onderzoek van de vingerafdrukken bij de dienst Nationaie Recherche
Informatie is nog niet bekend.

8.

VERLENGING VAN DE OPHOUDING

Niet van toepassing.
9

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

Op 09/02/2010, omstreeks 12;53 uur is de vrijheidsbeneming op grond van artikel 50 van de
Vreemdelingenwet 2000 beëindigd/opgeheven, omdat de vreemdeling in bewaring is gesteld.

V.nr:!
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10.

^

AANVULLENDE INFORMATIE

Ten overvloede wordt opgemerkt dat betrokkene weliswaar geen documenten heeft getoond
overeenkomstig het gesteide in artikel 4.21 van het Vreemdelingenbesluit 2000, noch een
document overeenkomstig het gestelde in de Wet op de uitgebreide identificatieplicht heeft
getoond, maar wel een ander document, namelijk:
• vervangend paspoort, d o c u m e n t n u m m e r ^ ^ ^ H ^ 'and van afgifte Indonesië , geldig tot
03/03/2010
De vreemdelinge beschikte niet over middelen van bestaan.

Waarvan door mij,

i ^ ^ | J ^ B | ^ B | P l ^ ^ ^ o p ambtsbelofte,
To-i.g:
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 09/02/2010.
De verbalisant.

V.nrM
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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
* | | | l i i l i i i / Zaak - 09/02/2010
09/02/2010
HV12 Proces-verbaal van verinoor

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,

[Ó-t^

ijMjIlpMIlllBBiil^^

buitengewoon opsporingsanabtenaar van het regionaal

politiekorps Kennemerland, BOA akte nr
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
op 09/02/2010, te 11:50 uur, hoorde ik in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, de vreemdelinge:

<?

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

: Indonesië
: Indonesische
: vrouwelijk

De vreemdelinge werd verhoord in de Indonesische taal, welke door mij, verbalisant en de
vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt.
De vreemdelinge verklaarde het volgende:
1. Naam, adres, woon en/of verblijfplaatsJNAW-gegevens)?
^ ^ B ^ ik ben geboren op ^gggggggggggg^op Sumatra.

f

2. Welke nationaliteit heeft u?
Ik heb de Indonesische nationaliteit
3. Heeft u rechtmatig verblijf in Nederland?
nee
4. Heeft u zich in Nederland bij de bevoegde autoriteiten gemeld?
Ik heb mij nooit aangemeld.
5. Kunt u uw identiteit aantonen met een identificerend document?
Alleen het vervangend paspoort
6. Kunt u uw identiteit aantonen met andere bescheiden?
Ik heb u net het vervangend paspoort gegeven
7. Beschikt u over bagageenwaar bevindt zich deze?
Bij een kennis, genaamd € W ik kan u het adres niet geven.
8. Bent u eerder in contact geweest met politie en justitie?
Ik ben nog nooit in aanraking geweest met politie
Pagina 1 van 2

9. Kunt u de namen en adressen opgeven van personen waarmee u femiliereohtelijke
betrekkingen hebt of van andere u bekende personen in Nederland?
10. Hoe voorziet u in uw levensonderhoud?
ik heb werk in de huishouding. Ik werk aiieen in'

^

Waarvan door mij,

illllPliil^^
io-i-e

op ambtsbelofte,

is opgemaakt, gesloten en getekend dit prooes-verbaal te Haarlem op 09/02/2010.
De verbalisant.

M.mi
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PtfLITIE
Kennemerland

Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023-512 92 90
V-nummer / Zaak i^SÊ^B
I Zaak" 09/02/2010
Datum 10/02/2010
Onderwerp M119 Dossier vreemdelingenbewaring

Dossier vreemdelingenbewaring

Datum overdracht aan DT&V:

Persoons-/proceduregegevens

?

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

Indonesië
Indonesische
vrouwelijk
Indonesische

Taal (verhoor)
Identiteit vastgesteld op
(PIL) niveau

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

Voorna(a)m(en)

Geb. datum

Nationaliteit(en)

Identiteitspapier(en):
•

P

vervangend paspoort , documentnummer |
03/03/2010

I, land van afgifte Indonesië , geldig tot

Raadsman
Raadsman
Telefoon

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

V.nr;<
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( ) 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) iVielding 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 09/02/2010
(x) Geplaatst in Bureau VRP Haarlem d.d. 09/02/2010
() 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
() 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 venA/ijdering(i\/l120)
() Procedure voorlopige voorziening; ja/ nee; Zo ja, naar voren gehaald: ja/ nee
(x) Overige gegevens:

^

Betrokkene is op 09 februari 2010 staandegehouden in een woning
aan^BÊÊSSÊÊÊÊBÊB^
te l a i ^ B H ^ Betrokkene kwam met de iijnbus ^ f t i / a n connexion en vervolgens ging zij de
woning binnen aan ^ggggg^g^gg^^e
f^gggg^yervolgens
zagen wij door het raam
dat ze huishoudelijke werkzaamheden aan het verrichten was. Hierop hebben wij aangebeid en
een controle uitgevoerd op grond van de wet arbeid vreemdelingen. Betrokkene kon zich niet
legitimeren. Hierop is zij staandegehouden.

Telefoonnummer van d h r . i S H H B B H H Ü telefoonnummer van mevrouwI
|. Lp in fouillering gevoegd op het hb. Kopie lp gevoegd bij vingerslips.
V.nr:<
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I'

Gisteren Dhri8||BHBltelefonisch mededegedeeld dat betrol<i<ene in zijn woning is staande
gehouden.Hij was ai op de hoogte gebracht door de Au Pair die ook bij hem verblijft.
Dhr I^UÊÊÊÊ
gaf aan bij eventuele vragen bereii<baar te zijn onder zijn telefoonnummer

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
'
023-5129S90
I^^^BH/Zaak-09/02/2010
11/02/2010
1VI118 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

: 09/02/2010
: 11/02/2010

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
Nationaliteit(en)
Geslacht

: Indonesië
: Indonesische
: vrouweliji<

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

Voorna(a)m(en)

Reisdocument

:ja

Soort
Nummer

• YËE^'^S®'^^ paspoort

V.nr:<

Geb. datum

Nationaliteit(en)
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Geldig tot

: 03/03/2010

Uitreis bekend

: Nee

Spreektaal

: Indonesische

Advocaat

: nee

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

Presentatie(s)
Am b/C ons.

Land

Uitgevoerd door

Datum

Bezittingen
Geen bagage
Geen eigen ticket.
Bijzonderheden bezittingen:

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

V.nr:'
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DEELB

1.

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

Inrichtingsfunctionaris / BSD:

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

3.

Beiiandelend 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 / bijzonderineden niet vermeld onder 4.

(Einde deel B)

V.nr:ï
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DEELC

1a.

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

Ambtenaar beiast met het vervoer of uitzetting van de
vreemdeiing

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2a.

Bijzonderheden/incidenten tijdens iiet vervoer

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

1 b.

Ambtenaar beiast met iiet vervoer of uitzetting van de
vreemdeiing

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2b.

Bijzonderiieden/incidenten tijdens liet vervoer

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

'1 c.

Ambtenaar beiast met het vervoer of uitzetting van de
vreemdeling

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

Aan: Dienst Terugkeer en Vertrek

023~
ll|BIWfMipii/ Zaak - 09/02/2010
12/02/2010
HV22-A Overdrachtsdossier IBS

Overdrachtsdossier V.nr

IBS

Persoonsgegevens:

i

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

Indonesië
Indonesische
vrouwelijk

Aliassen PSHV:

Aliassen

:nee

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

:ja

IBS:
Datum inbewaringstelling
Kwaliteitscontrole verricht door:

V.nrl

: 09/02/2010
Datum:
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Inhoud product
'"•^o"^

Dossierstuk

Voortraject inbewaringstelling

(Verplicht)

Proces verbaal van staandehouding/aanhouding/overdracht
Bescheiden dwangmiddelen

(x)

(M110-B)
(Ml 10-A)
(M119)
(HV05)
(HV04)

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

(Verplicht)

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

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)

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

(M111-A)

(1-IV12)
(HV24)
(HV12)

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)

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

/^1
f\

Nationaliteitsverklaring
Lopende onderzoeken

(x)
(-)
(-)
f.\
L.\

/)
(indien aangekruist zie onder bijzonderheden)

Bij derden uitstaande vraagstelling

(_)

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

(M118)
(HV21)
(HV23)

(x)
(-)
(x)

Bijzonderheden:

V-nr: W H H H ^
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