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PSH-V

Persoon
* Persoontype

I vreemdeling

V-nummer
* Geslachtsnaam

Duah

Voorvoegsel
Voornamen
* Geslacht

mannelijk

* Bron pers.gegevens

5. Eigen verklaring

Geboortegegevens
Geboortedatum
Indicatie volledigheid geboortedatum

Geboortedatum is volledig

Geboortedatum GBA
Geboorteplaats
Geboorteland

j Ghana

Datum overlijden

LZZ

Aanduiding overlijden

Nationaliteiten
Ghanese
Verwijderbaarhsidsinformatie
Verwijderbaar

ua

Toelichting venwijderbaarheid

98 - Geen rechtmatig verblijf (meer)

Startdatum

25

11 2009

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

"(
Z-16/03/2010

ZaakH
Betrokkene
Ghanese

M

Bijzonderheden
Datum

Soort

Medewerker

Omschrijving
24/03/2010 13:50

intern

kenO1643
Dossier akkoord voor aroiiievering
'"'S •

17/03/2010 17:09

lO-l't

aml25489

extern

Te 16:00 uur gebeld door wijkteam Linneausstraat^OvJjBB^^H^vindt de zaak onvoldoende sterk voor
voorgeleiding. Bijkomend probleem is dat be\rokkene^^j^l^^
heeft en op grond daarvan niet gehoord mag
wordOT(beslissing GGD-arts van CNW). Betrokkene iieeft morgen om 10:00 uur een afspraak in h e t ^ ^ o m
^ ^ ^ ^ ^ f p . i . d . te worden. Het wijkteam was klaar met betrokkene en informeerde of wij betrokkene wilden
overnemen.
Gezegd dat betrokkene niet wordt overgenomen. De medische toestand van betrokkene vormt ook voor ons een
onoverkomelijk probleem (ivm bewaking e.d.). Betrokkene wordt vanaf cellencomplex Noord-West heengezonden.
17/03/2010 10:19

kenO3434

exiern

Bij het natrekken in de systemen bleek dat betrokkene OPS gesignaleerd stond voor Amsterdam. Amsterdam
verzocht om betrokkene aan te houden in verband metbetrokkenheid bij een steekpartij. Betrokkene is
aangehouden H n n r U n p ^ vervolgens voorgeleid a a n ^ J H i i l M I ^ Hierna is verdachte overgebracht naar
cellencomplex Flierbosdreef 27 te Amsterdam Zuid-Oost.
17/03/2010 10:15

kenO3434

extern

Op 16 maart 2010 is betrokkene staandegehouden in een woning aan de Zijiweg 295 te Haarlem. Betrokkene
kwamen we tijdens het surveilleren tegen met een ander man. Beiden mannen gevolgd en gingen naar
voornoemde woning. Gebeld met het civ om te vragen welke personen staan ingeschreven op dat adres. Het bleek
te gaan om een man welke geboren is te amsterdam met de Nederlandse nationaliteit. Contact opgenomen met de
hovj. Deze kwam ter plaatse met_eeruriachtiging tot binnentreden. Hovj is aan de achterzijde van de woning gaan
staan. VerbaiisantenSBfe en t ^ Ü ^ S l ® hebben aangebeld, betrokkene deed het raam van de voordeur open.
Hij weigerde de voordeur te openen. Wij bleven met deze man in gesprek en vervolgens ging de aridere man (v-nr
I H H H H H ) via de achterzijde van de woning weg. Hierop is hij staandegehouden door coliegafBBl& Collega
§SBB& kwam via de achterzijde van de woning met de andere man naar binnen. CoilegaJPBfc liep met de
andere man naar de voordeur en toen werd de voordeur geopend. Beide mannen overgebracht naar bureau
mariettahof
Toevoegen
G

Bijzonderheid bestemd voor extern gebruik

O

Bijzonderheid bestemd voor intern gebruik

Algemene zaakgegevens
Start datum / tijd
Einde datum / tijd

^

é

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90

^ • H H ^ / Z a a k -16/03/2010
17/03/2010
HV11 Proces-verbaal van bevindingen

PROCES-VERBAAL
Wij, ondergetekenden,
I
'

} C,

^^^^^^ÊÊÊÊÊÊÊ^PÊ^K^^
. buitengewoon opsporingsambtenaar van inet regionaal
politiekorps Kennemerland, BOA akte n r ^ ^ ^ ^ ^ e n
agent van het regionaal politiekorps
Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,

verklaren het volgende:

f

Op dinsdag 16 maart 2010 omstreeks 16.25 uur reden wij verbalisanten^^^en<
o v e r ^ l ^ J ^ M ^ ^ J ^ ^ ^ t e ^ ^ M B l in een onopvallende dienstauto, belast met
surveilleren. Wij verbalisanten zagen twee manspersonen o v e r g ^ p B ü É B H I i B U l l t"
WSÊSÊ^ lopen. Daar wij informatie hebben dat er mensen vanuit Amsterdam met het
openbaar vervoer naar Bloemendaal, Overveen, Heemstede en Aerdenhout komen om aldaar
schoonmaakwerkzaamheden in woningen te gaan verrichten. Hierop hebben wij verbalisanten
de mannen gevolgd. Wij verbalisanten hebben de manrien eerst met de onopvallende
dienstauto gevolgd en later te voet. Zij liepen via ^ H H H H H i l l l M i te ^M—wBnaar de
k t e l H B l ^ . Zij namen de volgende route;^

9. Ter hoogte
v a n ^ H J l l ^ P Ü I l H I p B i bleven beiden mannen v o o r f l ^ m ^ l s t a a n . Beiden mannen
keken eerst om zich heen. Hierna zagen wij dat een van beiden mannen het^^^Biopende.
Beiden mannen liepen via voortuin naar de voordeur van voornoemd perceel. Vervolgens zagen
wij dat een van de mannen een sleutelbos uit zijn jaszak haalde. Voordat zij de voordeur
opende keken beiden mannen eerst naar de ramen van de eerste verdieping. Vervoigens
opende een van de mannen met een sleutel de voordeur. Beiden mannen gingen naar binnen.
Vervolgens zagen wij een van de mannen aan de voorzijde van de woning, in de woonkamer
met een schoonmaakdoek de vensterbank afnemen. Hierop heb ik verbalisant^f^^contact
opgenomen met het bureau Mariëttahof, afdeling Ooördineren Informatie Vreemdelingen en
gevraagd om middels een Gemeentelijke Basis Administratie bevraging na te gaan wie er op
^ ^ H ^ ^ ^ t e I ^ ^ ^ H i t a a n ingeschreven. De collega deelde mij mede dat er op voornoemd
een manspersoon staat ingeschreven, genaamd: 4 H H H S S i K g e b o r e n ^ H H H H | | ^ t e
V.nrü
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> Nederlandse nationaliteit. Beiden mannen waren ons inziens een stuk jonger dan
de persoon die op voornoemd adres ingeschreven staat. Tevens hadden beiden mannen een
donker uiterlijk. Hierop onze hulpoffioier,fjj|^^gebeld en voornoemd feit voorgelegd.
Hulpofficier ^ J H f t deelde mede dat hij onze kant op zou komen met een machtiging tot
binnentreden. Ondertussen ben ik verbalisant ^ S B H B H U v i a een poort naar de achterkant van
de woning gegaan, dit om te kunnen kijken of ik beiden mannen kon zien. Aan de achterkant
van de woning stond aan het eind van de tuin een stenen muur met een groene poortdeur.
Deze muur was ongeveer twee meter hoog. Ik verbalisant ^ | | H | H l | ^ ' < ° ' ^ niet over deze muur
heenkijken maar kon wel tussen de sponning heen kijken. Hierop zag Ik een van de mannen in
de woning. Vervolgens kwam hulpofficieriÖHBlter plaatsen. Huipoffici^r|HHÉis
vervolgens naar de achterzijde van de woning gegaan en ik verbaiisant(
zijn vervolgens naar de voorzijde van de woning gegaan. Voordat wij aanbeiden hoorde wij een
zoemend geiuid. Dit leek op het geluid van een stofzuiger. Hierna hebben wij bij de woning
aangebeid. Wij hoorden dat het geluid werd uitgezet. Vervolgens deed een van de mannen het
raam welke in de voordeur zat openen, ik verbaiisant^B^^vroeg in eerste instantie of de man
Nederlands sprak. De man gaf aan Engels te spreken. Hierop hebben wij verbalisanten ons
gelegitimeerd met ons politieiegitimatiebewijs en het doel van onze komst duidelijk gemaakt in
de engelse taal. Hierna vroegen wij de man of hij de voordeur wilde openen zodat wij met hem
konden praten. De man weigerde de voordeur te openen daar het niet zijn woning was, maar de
woning van zijn vriend. Hierop heb ik verbalisant ^ ^ 8 de man medegedeeld dat wij in het
bezit zijn van de machtiging tot binnentreden en dat wij dan zonder toestemming van de
hoofdbewoner de woning kunnen betreden. De man weigerde nogmaals de voordeur te
openen. Hij deeide ons mede dat hij bekend is bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst en dat
aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend. Vervolgens gaf hij zijn ov-chipkaart van
de GV6 waarop te zien was dat hij is genaamd, ^ P ^ ^ ^ M geboren o p f | i ^ M ^ M I i ^ ^ f c geldig tot 22 juli 2014. Ik v e r b a l i s a n t ^ l ^ P M ^ v r o e g de man of hij een paspoort of
identiteitskaart bij zich had. De man deelde nogmaals mede dat hij bekend is bij de Immigratie
en Naturalisatie Dienst. Ik verbalisant ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h e b contact het bureau, afdeling Coördinatie
Informatie Vreemdelingen om te vragen of de man inderdaad voorkwam in de Politie Suite
Handhaving Vreemdelingen. De collega deelde mede dat de man onder de gegevens van de
ov-chipkaart voorkwam en dat zijn verblijfsstatus op onrechtmatig stond. In de tussentijd kwam
de andere man in de hal staan. Ik verbalisant ^ ^ ^ ^ p r o b e e r d e deze man aan te spreken,
zowel in de engelse taal als in de nederlandse taal. De man reageerde niet. Vervolgens zagen
wij verbalisanten dat de man weg liep. Ik verbalisant ^ ^ ^ | ^ h e b via de portofoon contact
opgenomen met hulpofficier ^K^È welke aan de achterkant van de woning stond om hem
mede te delen dat de man waarschijnlijk via de achterkant zou gaan weglopen. Wij
verbaiisanten hoorden na ongeveer een minuut via de portofoon dat hulpofficierMIHp de man
had staandegehouden welke via de achterkant van de woning weg wilde gaan. Zie voor
staandehouding proces verbaai | | { | | | | | | | | | P H ^ ^ ^ ^ ^ geboren T J j j J i i i ^ ^
met de
Ghanese nationaliteit, v-nummer:

Waarvan door ons,

'

^HH^HH^Hpmg^op ambtsbeiofte,
^ ^ V H H I ^ ^ H H É op ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaai te Haarlem op 17/03/2010.
V.nr;'
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De verbalisanten,

V.nnf
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PiëfLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon

Fax 023-512 92 90~

V-nummer/Zaak ^JHHHP^^^^'^-''^^'^3^2°''°
Datum 17/03/2010
Onderwerp HV23 Controie personaila in systemen en registers

Controle personalia in systemen en registers

De personalia van hieronder genoemde vreemdeling

1'

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

IV

Ghana
Ghanese
manneiiil^

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

Datum/tijdstip controle
17/03/2010 te 11 ;41 uur
17/03/2010 te 11:41 uur
17/03/2010 te 11:41 uur

Uitslag controle:
De personalia van betrokkene komen niet voor in N-SiS.
De personalia van betrokkene komen voor in OPS onder nummer I

ialsOAV.

De personalia van betrokkene komen niet voor in HKS.

Plaats: Haarlem

Datum: 17/03/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
namens deze,
de brigadier,

lü 'Vt
Handtekening en dienststempel

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023 - 512 92 90

i i l l l l l l l ^ / Zaak -16/03/2010
17/03/2010
iVil 11 -A Proces-verbaai van staandeiiouding, 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, ondergetekende,

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland ,
( ü - ^ - ^ beiast met hettoeziciit op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
Op dinsdag 16/03/2010 te 17:20 uur heb ik op grond van een redelijk vermoeden van illegaal
verblijf, i n / n p / t i q ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ B M ^ i ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en
verblijfsrechtelijke positie staande gehouden een persoon, die opgaf te zijn:

•?

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

Hl

iH

Ghana
Ghanese
mannelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van iiiegaal verblijf was (naar objectieve
maatstaven gemeten) gebaseerd op:

'\

Zie voor de ^g£^J£idi£ig_bygevoegd proces-verbaal van bevindingen. Op verzoek van mijn
collega's ^ ^ B ^ B B W B B f c b e v o n d ik mij aan de achterzijde van p e r c e e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Middels de portofoon kreeg ik te horen er mogelijk een manspersoon zich naar de achterzijde
van de woning zou begeven. Na ongeveer 1 minuut werd d e ^ m ^ P geopend door een man
die later bleek te zijn genaamd i B | | H P l Deze ^g/jf^^
vvas vanaf de achterzijde door mij niet
te openen. Nadat ik mij gelegitimeerd had en mijn doei in de Engelse taal kenbaar had
gemaakt, ben ik met de man de tuin ingegaan. Ik vroeg de man of wij via de keukendeur naar
binnen konden. De man verteide dat de achterdeur van de woonkamer niet afgesloten was.
Gekomen in de woonkamer ben ik met de man naar de voordeur gelopen, ik zag daar een
andere man staan. Vervolgens heb ik mij wederom gelegitimeerd en gevraagd of hij de

V.nr:(
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<^

voordeur wildeopenen. Aan dit verzoek voldeed deze man. Deze man bleek later te zijn
g e n a a m d ^ m i A a n beide mannen heb ik gevraagd of zij een document konden tonen waaruit
hun identiteit nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie kon blijken. Beide mannen konden hier
niet aan voldoen. Vervolgens zijn beide mannen staande gehouden op grond van artikel 50 van
de Vreemdelingenwet. Oprnerking verbalisant. Volgens de Gemeentelijke Basisadministratie
staat op het adres ^ m p | p te Haarlem ^KÊKlKÊtil^ ingeschreven en w e l É H H H ^ ^ ^ ^ ^
man was niet in de woning aanwezig. In verband hiermede is door mij een schriftelijk verslag tot
binnentreden opgemaakt. Een afschrift hiervan zal afgegeven worden aan de bewoner van
bovengenoemd perceel.
•

Overbrenging en Ophouding

Omdat van de staande gehouden persoon de identiteit niet onmiddellijk kon worden
vastgesteld, heb ik de vreemdeling 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 16/03/2010 te 17:45 uur met hem aankwam en v^aar deze persoon
vervolgens op grond van artikel 50, tweede of derde lid van de Vreemdelingenwet 2000 werd
opgehouden.

3.

DOCUIVIENTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.21 V A N HET
VREEIVIDELINGENBESLUIT 2000, TER VASTSTELLING VAN
IDENTITEIT, NATIONALITEIT EN VERBLIJFSRECHTELIJKE
POSITIE

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

4.

ONDERZOEK AAN KLEDING EN/OF LICHAAIVl EN
DOORZOEKEN VAN ZAKEN

Ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechteiijke positie is de opgehouden
persoon aan diens kleding en/of lichaam onderzocht en is/zijn de volgende zaak/zaken
doorzocht, te weten; kieding
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 voor in het Opsporingsregister onder nummer

^ m m i ^ a l s OAV.
'\

De personalia van betrokkene komen niet voor in het Nationaal Schengen Informatie Systeem.

6.
V.nr^HHBi

HET VERHOOR
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De vreemdeling is niet verhoord, omdat:
daar na controle stystemen naar voren i<wam dat hij gesignaleerd stond voor Amsterdam in
verband met een steekpartij.

7.

FOTO'S EN VINGERAFDRUKKEN

in het beiang van het toezicht op vreemdelingen zijn wei foto's gemaakt en wel vingerafdrukken
genomen van de vreemdeling.
Het onderzoek van de vingerafdrukken bij de dienst Nationale Recherche informatie heeft het
voigende resultaat opgeleverd:
In Havank k\A/am betrokkenen voor onder bovengenoemde personalia. Opnamedatum
15-11-2004 te Amsterdam.

8.

VERLENGING V A N DE OPHOUDING

Niet van toepassing.

9.

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

Op 16/03/2010, omstreeks 19:00 uur is de vrijheidsbeneming op grond van artikel 50 van de
Vreemdelingenwet 2000 beëindigd/opgeheven, omdat
ivm aanhouding terzake steekpartij (poging doodslag/moord).

10.

AANVULLENDE INFORiVlATIE

De vreemdeling beschikte niet over middelen van bestaan.

Waarvan door mij,

i B B i i m i ' o p ambtseed,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te |-laarlem op 17/03/2010.
De verbalisant,

V.nr:<
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PiëfLITIE
"""""

• Kennemerland

SSUEM

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023-512 92 90
Zaak ^ 1 ^ 6/03/2010
Datum 16/03/2010
Onderwerp i4V02 Schriftelijk versiag omtrent het binnentreden

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
^ M ^ ^ B B B B B W i i brigadier van het regionaal politiekorps Kennemeriand,
belast met iiet toezicht op vreemdeiingen,
verklaar het volgende:
Op 16/03/2010, te 17:18 uur, ben ik, vergezeld van 2 opsporingsambtenaren.

'?

krachtens een machtiging van:
naam
hoedanigheid
hulpofficier van justitie
welke machtiging op
16/03/2010 is gegeven op grond van: artikel 2 t/m 12, Algemene
Wet Binnentreden en artikel 53 van de Vreemdelingenwet
binnengetreden in de woning:
perceel
:
te
:

bewoond door
Bij afwezigheid van de bewoner en derhalve zonder toestemming.
Op basis van redelijk vermoeden van illegaal verblijf.

Voorafgaande aan het binnentreden van de woning heb ik mij door het tonen van mijn
legitimatiebewijs gelegitimeerd, de hierboven vermelde machtiging getoond en het doel van
binnentreden medegedeeld.
Wijze van binnentreden:
Via achterzijde (eerst poortdeur die geopend werd, vervolgens achterdeur en vervolgens
voordeur geopend)

Verrichtingen, eventuele voorvallen en bijzonderheden:
Na aanbeilen werd de voordeur niet geopend. Via de achterzijde wilde een persoon de woning
verlaten. Nadat hij de poort had geopend met hem via de woning naar binnengegaan. Hierna
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werd vervolgens de voordeur geopend.
De woning werd verlaten door de achterdeur en voordeur op slot te doen. Een van de mannen
was in het bezit van een sleutel van de voor- en achterdeur.

In de woning is de vrijheid ontnomen aan:

<?

V-nummer
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(6n)
Geslacht
V-nummer
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaiiteit(en)
Geslacht

: Ghana
: Ghanese
: manneliji<

Ghana
Ghanese, Ghanese
mannelijk

De woning is verlaten op 16/03/2010 te 17:25 uur

Waarvan door mij,
|op ambtseed,
is opgemaai^t, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 16/03/2010.
De verbalisant.

Afschrift proces-verbaal aan de bewoner verstrekt/gezonden op 16/03/2010
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PiëfLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
Zaak
Datum
Onderwerp

•

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
Zaak-16/03/2010
16/03/2010
HV01 Machtiging tot binnentreden in een woning

Machtiging tot binnentreden in een woning
Bijzondere schriftelijke machtiging tot binnentreden van woningen ter uitvoering van de
vreemdelingenwet

Op grond van redeliji< vermoeden van geen rechtmatig verblijf

f brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
tevens hulpofficier van justitie,

^

gelet op (wettelijke bepalingen waarop de binnentreding berust) artikel 2 t/m 12 van de
Algemene Wet op het Binnentreden en artikel 53 van de Vreemdelingenwet (ter uitzetting dan
wel voor inbewaringstelling dan wel op grond van een redelijk vermoeden elke plaats te
betreden)
machtigt de opsporingsambtenaren:

u~ie ^ P H H H H ^ V M H m t o i

buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland, BOA akte n r ^ H ^ ^ ^ e n ^ ^ B I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ P , agent van het regionaal politiekorps Kennemerland,
om op grond van een vermoeden dat op die plaats een vreemdeling verblijft die geen rechtmatig
verblijf heeft

H

in perceel
te

bewoond door
desnoods zonder toestemming van de bewoner binnen te treden
en bepaalt voorts dat
voor zover het doel van het binnentreden dit vereist degene die bevoegd is zonder toestemming
van de bewoner binnen te treden zich door anderen kan doen vergezelien.
Deze machtiging is van kracht op de dag waarop zij is afgegeven tot en met 19/03/2010 (ten
hoogste de drie daarop volgende dagen).
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Afgegeven te: Haarlem

Datum: 16/03/2010

de hulpofficier van justitie,
de brigadier,

loi-e
Handtei<ening en dienststempel
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PSH-V

f

Z--16/03/2010
Identiteitsonderzoek (proces)
1e Lijns verhoor (actie)
1e Lijns verhoor I
Betrokkene

Ghanese

Uitvoerende medewerkers
Achternaam

Rang

Voornamen
brigadier

Datum/tijd aanvang verhoor
* Datum/tijd verhoor

16

03

2010

* Plaats van verhoor

Kennemerland
Bureau VRP Haarlem

Taal
* Taai verhoor

Engelse

Veriioor met behulp van toii<

F

Eigendommen getoond tijdens verhoor:
Identificerende documenten
Er zijn geen eigendommen van dit type

Identificerende goederen
Er zijn geen eigendommen van dit type

Middelen van Bestaan
Er zijn geen eigendommen van dit type

Verklaring

* De vreemdeling verklaarde het volgende:

18 : 00

M
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• Z-16/03/2010
• Identiteitsonderzoek (proces)
• Onderzoek systemen (actie)

Onderzoek systemen M
Betrokkene
Ghanese

M

Uitvoerende medewerkers

Achternaam

Rang

Voornamen
brigadier

Indicatie Externe systemen
* Gesignaleerd in N-SIS
Datum/Tijd controie

Gï ja

(s nee

[\7\ [03| |20To

I

f?" niet onderzocht
|11 |:|41

N-SIS signaleringsnummer
N-SIS geregistreerde naam
* Gesignaleerd in OPS

{*• ja

(^ nee

(^ niet onderzocht

^ nee

^ niet onderzocht

Datum / Tijd controle
OPS nummer
OPS geregistreerde naam
* Geregistreerd in HKS
Datum / Tijd controle

PAV
O ja

Ï7||Ö3l|2QÏ0

I

|11 |:|41

HKS nummer
HKS geregistreerde naam
* Geregistreerd in BPZ-systeem

fi' ja

Datum / Tijd controle

17 03 2010

Q' nee

^ niet onderzocht
11 : 41

Laatst bekende mutatienummer

Aanvullende BPZ informatie

Geregistreerd in recherciiesysteem

(~ ja

Datum / Tijd controle

17 03 2010

Laatst bekende mutatienummer

Aanvullende recherche-informatie

Bijzonderheden externe systemen

Opmaakgegevens

(*• nee

^ niet onderzocht
11 : 41

m

PSH-V

Page 1 of 1

<?
Z-16/03/2010
Overbrengen / ophouden (proces)
Informeren rechten (actie)
Informeren rechten
Betrokkene
Ghanese
Uitvoerende medewerkers

Achternaam

Voornamen

Rang
brigadier

\6-l-E.

Indicatie inlichten rechtsbijstand
* Datum/tijd wijzen recht tot rechtsbijstand

[Ï6[ |Ö3| |2ÖÏ0

18 : 00

Geen rechtsbijstand gewenst

Reden geen rechtsbijstand gewenst

Indicatie recht op buitenlandse vertegenwoordiging
Geïnformeerd over recht op buiteniandse
vertegenwoordiging

1^

na

Datum/tijd iniichten recht buit. vert.
Informeren ouders bij minderjarigheid
Indicatie ouders geïnformeerd

iT^

Datum/tijd ouders geïnformeerd

Wijzigingshistorie
Ingevoerd
Laatste wijziging

16/03/2010
17/03/2010

kenO1429
kenO1429
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• Z-16/03/2010
• Overbrengen / ophouden (proces)
• Verhoor overb. & oph. (actie)

Verhoor overbrengen en ophouden El
Betrokkene
Ghanese

Uitvoerende medewerkers
\6-l-Ê

Achternaam

Rang

Voornamen
brigadier

Overbrengen en ophouden - Het Verhoor
* Verhoor uitgevoerd:

f si ja

(ï

nee
daar na controle stystemen naar voren kwam
dat hij gesignaleerd stond i — B M — B — —

Niet verhoord omdat:

Datum/tijd verhoor

•:

Betrokkene verklaarde
f?

geen raadsman bij het verhoor te willen

Ci

geen raadsman bij het verhoor te wilien, wel rechtsbijstand bij de verdere procedure

C

een raadsman bij het verhoor te wiilen, piket ingelicht

(?

zijn eigen raadsman bij het verhoor te wilien

G

anders, namelijk:

^

i
Aanwezigheid advocaat/ raadsman bij het verhoor

Aanwezigheid advocaat
C

In het bijzijn van de advocaat

C

Zonder advocaat, 2 uur wachttijd verstreken

O

Zonder de door de vreemdeling genoemde advocaat, 2 uur wachttijd verstreken
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Z-T6/Ó3/2010
Heenzenden (proces)
Heenzenden (actie)

'^

Heenzenden i
Betrokkene
Ghanese
Uitvoerende medewerkers

\^ZB

Achternaam

Voornamen

Rang
brigadier

Gegevens Heenzenden
* Datum /tijd Heenzenden
* Reden heenzenden

16

03 2010

19 : 00

|0p grond van belangenaftvegirTg~
ïvm signalering voor<

Bijzonderheden

Wijzigingshistorie
ingevoerd
Laatste wijziging

17/03/2010
17/03/2010

i<enO1429
kenO1429

