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Persoon 1
* Persoontype

I vreemdeling

V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen
* Geslacht

j mannelijk

* Bron pers.gegevens

7. Brondocumenten bekend bij GBA

Geboortegegevens
Geboortedatum
Indicatie volledigheid geboortedatum

j Geboortedatum is volledig

Geboortedatum GBA
Geboorteplaats
Geboorteland
Datum overlijden
Aanduiding overlijden
Nationaliteiten
Ghanese
Ghanese

Verwijderbaarheidsinformatie
Verwijderbaar

ja

Toelichting verwijderbaarheid

1182 - Volgens GBA geëmigreerd / VOW

Startdatum

[23~|[ÖF]|2012

I

Einddatum
Adressen
Soort

Straat

Poste.

Plaats

Ovprinp Dagelijkse meldplicht
UVenge VP
, ,„ Amsterdam
Am^torrlam

Adres
sinds

Gemeente
Amsterdam

Dienst Terugkeer en Vertrek

Soest

GBA / Basisadministratie
Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Dienst Terugkeer en Vertrek

GBA
Insluiting Richelleweg 13
Tijdelijk

3769AZ

Lev.

107/07/2011

Ruimtes voor vrijheidsbeneming (laatste 3)
Er zijn geen ruimtes voor vrijheidsbeneming

Contactgegevens
Telefoonnummer

identificerende nummers
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^
Z-16/03/2010
Zaak^
Betrokkene
Ghanese +

M

Bijzonderheden
Datum

Medewerker

Soort
Omschrijving

13/04/2010 11:00

kenO6278

extern

Kopie van verlopen paspoort en geboorte akte van de IND ZWOLLE ontvangen. Kopietjes zijn nog niet ingescand
omdat de kwaliteit door het faxen siecht is. Nog in afwaohting van de nieuwe kopietjes.
06/04/2010 11:38

kenO1643

intern

iVieidt DT&Vdatde IBS per31-03-10 is opgeheven op last van de rechtbank.
Reden opheffing is onrechtmatige staandehouding VP.
19/03/2010 14:19

kenO2261

extern

19/03/2010 M93 (incl. kopie dactyblad en kopie mini-pv) gezonden aan IND, Bijzonder onderzoek te Zwolle.
Daarna dossier voorbereid voor overdracht IND.
19/03/2010 14:05

kenO2261

extern

19/03/2010 Ml 19 gefaxt. Daarna dossier voorbereid voor overdracht DT&V.
19/03/201013:52

kenO6278

extern

m

Tijdens naderverhoor verklaarde betrokkene anders genaamd te zijn:

^jHlilllllllillilll^^
19/03/2010 10:58

te Soedan

kenO2154

extern

Betrokkene is op 19-03-2010 overgeplaatst naar detentiecentrum Zaandam.
19/03/2010 08:59

kenO2261

19/03/2010: M 119 opgemaakt en dossier voorgelegd aan HOvJ
\-

18/03/2010 12:34

kenO6278

extern
i.v.m. kwaliteitscontrole,
extern

BVHi
18/03/201012:06

kenO6278

extern

Er is een mini proces verbaal aan betrokkene uitgereikt en aan betrokkene medegedeeld dat, bij een tweede
overtreding van de Vreemdelingen Wet, betrokkene ongewenst vreemdeling kan worden verklaard.
17/03/2010 16:27

kenO6278

extern

Er is contact geweest met Bureau Documenten, Specialistische Diensten en Internationale Samenwerking
Immigratie- en Naturalisatiedienst om het dossier van betrokkene op te vragen.jyiogeliik dat daar een kopie van zijn
paspoort in zit. Dossier n u m m e r | B H H | H H H |
Dit zou nog enkele dagen duren. Kopie zou gefaxe^worae^iaar de VP Haarlem
17/03/2010 16:11

kenO6278

intern

Er is meerdere malen gevraagd aan betrokkene of hij vragen wil beantwoorde, betrokkene geeft aan eerst met zijn
advocaat te willen overleggen. Advocaat zou op 17 maart 2010 omstreeks 16:15 uur langs komen.Pv bevindingen
opgemaakt.
17/03/2010 10:13

kenO3434

extern

Op 16 maart 2010 is betrokkene staandegehouden in een woning aan ^SÊÊÊSÊ/Ête^Êg^
Betrokkene
kwamen we tijdens het surveilleren tegen met een ander man. Beiden mannen gevolg^r^uigen 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 een machtiging tot binnentreden. Hovj is aan de achterzijde van de woning gaan

m
m

é

PffLITrE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie

Behandeld door ^ ^ M j B ^ ^

Telefoon ^ ^ H I I ^ B ^ ^
Fax 023 - 512 92 90

V-nummer/Zaak^BiPMl/Zaak-16/03/2010
Datum 16/03/2010
Onderwerp M110-B Proces-verbaal van verhoor (art. 59 Vwjo. art. 5.2 Vb)

PROCES-VERBAAL
,^ Ik, ondergetekende,

X
\0

linspecteur van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens huipofficier van justitie,
verklaar het volgende:
Op 16/03/2010, te 19:10 uur, sprak ik in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, in verband met het
bepaalde in artikel 59 van de Vreemdelingenwet, de vreemdeling die opgaf te zijn:

^

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

: Ghana
: Ghanese, Ghanese
: mannelijk

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

Bovengenoemde vreemdeling werd door mij, verbalisant, vóór het opleggen van de maatregel
van bewaring verhoord.
Het verhoor vond plaats op 16/03/2010 te 19:10 uur zonder aanwezigheid van de raadsman.

De vreemdeling verklaarde mij in de Engelse taal, welke door mij, verbalisant en de
vreemdeling in voldoende mate beheerst wordt, het volgende:
Bovengenoemde vreemdeling is door mij medegedeeld dat hij contact mag opnemen met zijn
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Op dit

V.nnJ
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moment heb ik daar geen behoefte aan.
Ik wil later wel een advocaat maar nu nog niet. Ik kom uit Ghana. Sinds 1997 ben ik al in
Nederland. Tot 1

^

^Sindsdien
leef ik overai en nergens. Ik zal best op ons oude adres ingeschreven staan maar sinds#iHMi
^woon ik daar niet meer. iVleestal slaap ik bij vrienden of het Leger des Heils In

Mijn paspoort ligt bij een vriend in I
Het adres weet ik niet. Hij is op vakantie
dus ik kan hem niet beilen om mijn paspoort te brengen.
In Nederland heb ik een aantal jaren als schoonmaker gewerkt. De iaatst tijd onderhouden mijn
vrienden mij. Ik was vandaag op visite in Haarlem, ik wil niet terug naar Ghana.
Op 16/03/2010 te 19:45 uur, werd de vreemdeling in bewaring gesteld.

Waarvan door mij,
Dp ambtsbelofte.
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 16/03/2010.
De hulpofficier van justitie.

V.nr;'
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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

023-512 92 90
l É l l l H I i l / Z a a k -16/03/2010
16/03/2010
M110-A iVlaatregei van Bewaring

Maatregel van Bewaring
Ik, ondergetekende,
\0'l

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

?
: Ghana
; Ghanese, Ghanese
: mannelijk

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 bedoeid 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:'

Haarlem
16/03/2010
19:45 uur.
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De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
de hulpofficier van justitie,
de inspecteur,

\0'L&

Handtekening

Een afschrift van deze maatregel is onmiddellijl< aan de vreemdeling uitgereikt.

Beroep tegen deze maatregel kan schriftelijk worden ingesteld bij de rechtbank te
's-Gravenhage, Centraal Intakebureau Vreemdelingenzaken te Haarlem, faxnummer 023
512 6736. Hiertój dient gebruikte worden gemaakt van het model beroepschrift, zie
'www.rechtspraak.nr.

V.nni
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Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door ^B||^^K

Aan: Dienst Justitiële Inrichtingen
Bureau Coördinatie Vreemdelingenzaken
te Den Haag

Telefoon ^^9HI^^BB||^.
Fax 023-512 92 90
V-nummer/2aak ^HMfe'Zaak-16/03/2010
Datum 16/03/2010

Onderwerp HV05 Aanmelding van een vreemdeling voor voortzetting IBS in een Justitiëie inrichting

Aanmelding van een vreemdeling voor voortzetting IBS in een Justitiële inrichting
De korpschef verzoekt u hierbij de navolgende vreemdeling:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Gesiacht

: Ghana
: Ghanese, Ghanese
: mannelijk

In IBS sedert

: 16/03/2010

Op grond van

: artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de

Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf)
Datum aan-/staandehouding : 16/03/2010
Reden aan-/staandehouding : vreemdelingenwet
Artikel
; 50.1
IBS-Categorie
Gereed voor uitzetting
Huidige iBS-locatie
Plaats

: 5 Iliegaal verbl. persoon (art. 50 VW.)
: Nee
:
;

zo spoedig mogelijk op te nemen in een Justitiëie Inrichting.
Bijzonderheden betreffende de psychische of fysieke toestand:

Gevaarsklasse
Zwangerschap
iVledicijngebruik
Zichtbare verwondingen
Bijzonderheden

OPS-code: onbekend
Nee
Nee
Nee
Niet in het bezit van een identiteits bewijs.

Plaats: Haarlem

Datum: 16/03/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemeriand,
namens deze.

V.nr:
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Handtekening en dienststempel

Transportbericht

Zitting op rechtbank te
Datum
Aanvangstijd
Verwachte eindtijd zitting

uur
uur

BCV-besiissing
uitplaatsen naar
Vervoersdatum
Contactpersoon
Teiefoon
Datum
Vervoerder

Faxen naar:

V.nnj

D.V. & O. / PARKET

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

Kennemerland

Aan: Raad voor rechtsbijstand

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90

^^KtÊB

' ^^^^ -'' 5/03/2010

16/03/2010
H\/04 Melding vreemdelingenpiket

Melding vreemdelingenpiket
Persoons-/proceduregegevens
Achternaam
Voorna(a)rn(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese, Ghanese
: manneli|<

identiteitspapier(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

; vreemdeiingenwet
: 16/03/2010
: 17:20 uur
: 16/03/2010
: 17:45 uur
: 16/03/2010
: 19:45 uur
: Nee

Wenst een raadsman te spreken
Eerder contact met raadsman
Voorkeursraadsman
Naam raadsman
Telefoonnummer voorkeursraadsman
Welke taal
Tolk gewenst
Politiebureau waar de betrokkene te

:Ja
: Nee
: Nee

V.nr:

: Engelse

:Ja
: Hoofdbureau van politie
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spreken is

Haarlem

Bijzonderheden
Er zijn geen bijzonderheden

Piaats: Haarlem

Datum: 16/03/2010

De korpschef van regionaai politiekorps Kennemerland, namens deze,
de inspecteur,

/O-t e
Handtekening en dienststempel

V.nr:'
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PiëfLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Teiefoon
Fax
V-nummer/Zaai<
Datum
Onderwerp

•

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023 - 512 Oa'go"
i^JI^^^/Zaak-16/03/2010
17/03/2010
HV11 Proces-verbaal van bevindingen

PROCES-VERBAAL
Wij, ondergetekenden,

^g i K I ^ B H H H H H I i M B ^ i buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal

\Ö'1''

P°''H_,Sl2Tl,,_.--,-,^^

^'^^ ^^^^ n r f M H Ü É e n

'^^IISIIIIlt^SSSKÊ^ÊÊÊÊÊÊ^f^^l^^
Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,

agent van het regionaal politiekorps

verklaren het volgende:
Op dinsdag 16 maart 2010 omstreeks 16.25 uur reden wij verbalisanten|
over I B i i l — m ^ t e j j f — i f e , in een onopvallende dienstauto, belast met
surveilleren. Wij verbalisanten zagen twee manspersonen over S H K H H H H H ü t e
Overveen 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 mannen eerst met de onopvallende
dienstauto gevolgd en later te voet. Zij liepen via ds j | i ^ i j | | ) | | | ^ ^
tPiiMliMiiHMMi.nggr de
i ^ t e ^ H ^ ^ i j namen de volgende route: <

f
i Ter hoogte
v a n ^ ^ m i p t e ^ ^ B S i bleven beiden mannen voor hetÜMIIiMfestaan. Beiden mannen
keken eerst om zich heen. Hierna zagen wij dat een van beiden mannen hetf^HMiBpende.
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. Vervolgens
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 ÜHBicontact
opgenomen met het bureau IVlariëttahof, afdeling Coördineren Informatie Vreemdelingen en
gevraagd om middels een Gemeentelijke Basis Administratie bevraging na te gaan wie er op
flHH^e
'^I^Kf^ staan ingeschreven. De collega deelde mij mede dat er op voornoemd

eenflmBm^staat ingeschreven, genaamd: S H U H ^ ^ g e b o r e n J H P H I ^ P t e
V.nr: i
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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 uiteriijk. Hierop onze hulpoffioier.flHtt gebeid en voornoemd feit voorgelegd.
Hulpofficieri^H^deelde mede dat hij onze kant op zou komen met een machtiging tot
binnentreden. Ondertussen ben ik verbalisant 4 H H H B f t via 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 verbaiisant
flHI^^^
kon 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 h u i p o f f i c i e r ^ H i ^ ter plaatsen. H u l p o f f i c i e r ^ H t t i s
vervolgens naar de achterzijde van de woning gegaan en ik verbalisant |
zijn vervolgens naar de voorzijde van de woning gegaan. Voordat wij aanbelden hoorde wij een
zoemend geluid. Dit leek op het geiuid van een stofzuiger. Hierna hebben wij bij de woning
aangebeld. Wij hoorden dat het geiuid werd uitgezet Vervoigèns deed een van de mannen het
raam weike in de voordeur zat openen. Ik verbaiisant ^ j ^ v r o e g in eerste instantie of de man
Nederlands sprak. De man gaf aan Engels te spreken. Hierop hebben wij verbalisanten ons
geiegitimeerd met ons politielegitimatiebewijs en het doei van onze komst duidelijk gemaakt in
de engelse taai. Hierna vroegen wij de man of hij de voordeur wiide 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 v e r b a l i s a n t ^ ^ ^ J 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 deelde ons mede dat hij bekend is bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst en dat
aanvraag voor een verbiijfsvergunning heeft ingediend. Vervolgens gaf hij zijn ov-chipkaart van
de GVB waarop te zien was dat hij is genaamd, H ^ ^ ^ ^ g e b o r e n op j | | | p l i l | | | | ^ ^
geidig tot 22 juii 2014. Ik verbaiisant | H H B B | vroeg 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 v e r b a I i s a n t ( | B B B m heb 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 verbalisantIBH^probeerde deze man aan te spreken,
zowel in de engelse taai als in de nederlandse taal. De man reageerde niet Ven/oigens zagen
wij verbalisanten dat de man weg liep. ik verbalisant 8 8 B | heb via de portofoon contact
opgenomen met hulpofficier ^ ^ ^ g welke aan de achterkant van de woning stond om hem
mede te delen dat de man waarschijniijk via de achterkant zou gaan weglopen. Wij
verbalisanten hoorden na ongeveer een minuut via de portofoon dat hulpofficierfiBB^de man
had staandegehouden welke via de achterkant van de woning weg wiide gaan. Zie voor
staandehouding proces v e r b a a l ^ t J I P i l l i H J i i i i i j ^ ^
v-nummer'

Waarvan door ons,
op ambtsbelofte,
p ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaai te Haariem op 17/03/2010.

V.nr:<
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De verbalisanten,
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PITLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023-512 92 90
V-nummer/Zaak imtÊÊÊÊÊÊ^ Zaak -16/03/2010
Datum 16/03/2010
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, ondergetekende,

|, brigadier van liet regionaal politiekorps Kennemerland ,
belast met het toezicht 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, in/op/te i ^ ^ J ^ t te H ^ B H , ter vaststelling van de identiteit, nationaliteiten
verblijfsreohtelijke positie staande gehouden een persoon, die opgaf te zijn:

^

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

: Ghana
: Ghanese, Ghanese
: mannelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van illegaal verblijf was (naar objectieve
maatstaven gemeten) gebaseerd op:
Zie voor de aanleiding bijgevoegd proces-verbaal van bevindingen. Op verzoek van mijn
collega's | ^ ^ B B 8 B S I I ^ B B | bevond ik mij aan de achterzijde van p e r c e e l H ^ H j | | |
Middels de portofoon kreeg ik te horen er mogelijk een manspersoon zioh naar de achterzijde
van de woning zou begeven. Na ongeveer 1 minuut werd de JgaiÉIPir geopend door een man
die later bleek te zijn genaamd I ^ I H B Deze^HBHftr was vanaf de achterzijde door mij niet
te openen. Nadat ik mij gelegitimeerd had en mijn doel 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 vertelde 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: i
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^
A

voordeur wilde openen. Aan dit verzoek voldeed deze man. Deze man bleek later te zijn
genaamd H H b A a n beide mannen heb ik gevraagd of zij een document konden tonen waaruit
hun identiteit nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie kon biijken. Beide mannen konden hier
niet aan voldoen. Vervolgens zijn beide mannen staande gehouden op grond van artikel 50 van
de Vreemdelingenwet. Opmerking verbalisant. Volgens de Gemeentelijke Basisadministratie

staat op het sdres^fl/llggggfte^^/lJKf^iHKÊÊÊÊÊÊ ingeschreven en w e l H H H R ^ Deze
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 aankvvam en waar deze persoon
vervolgens op grond van artikei 50, tweede of derde lid van de Vreemdelingenwet 2000 werd
opgehouden.

3.

DOCUMENTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.21 V A N HET
VREEMDEÜNGENBESLUIT 2000, TER VASTSTELLING V A N
IDENTITEIT, NATIONALITEIT EN VERBLIJFSRECHTELIJKE
POSITIE

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

4.
((
' ,
:

ONDERZOEK AAN KLEDING EN/OF LICHAAM EN
DOORZOEKEN VAN ZAKEN

Ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie is 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 voor in de Basis Voorziening Vreemdelingen als
bovenvermeld.
De personalia van betrokkene komen niet voor in het Opsporingsregister.
De personalia van betrokkene komen niet voor in het Nationaal Schengen Informatie Systeem.

6.
V.nnfJHBHI^

HET VERHOOR
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De vreemdeling is niet verJioord, omdat:
betroki<ene direct inbe\waring gesteld

7.

FOTO'S EN VINGERAFDRUKKEN

In het belang van het toezicht op vreemdelingen zijn wel foto's gemaakt en wel vingerafdrukken
genomen van de vreemdeling.
Het onderzoek van de vingerafdrukken bij de dienst Nationale Recherche Informatie heeft het
volgende resultaat opgeleverd:
komt niet voor

8.

VERLENGING VAN DE OPHOUDING

Niet van toepassing.

9.

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

Op 16/03/2010, omstreeks 19:45 uur is de vrijheidsbeneming op grond van artikel 50 van de
Vreemdelingenwet 2000 beëindigd/opgeheven, omdat de vreemdeling in bewaring is gesteld.

10.

AANVULLENDE INFORMATIE

De vreemdeling beschikte niet over middelen van bestaan.

Waarvan door mij,
^ ^ ^ ^ J ^ o p ambtseed,

it»-t e
IS opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 16/03/2010.
De verbalisant.

V.nr: « H H B t e
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P^TLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door M B | i p ^ B ^ j B i l i i i i i i i i M i i i W M i | |

Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

flBHH^Bi^
023-512 92 90
^^^Ü^Zaak-16/03/2010
17/03/2010
HV11 Proces-verbaal van bevindingen

PROCES-VERBAAL
Wij, ondergetekenden,
,^
ycA Kennemerland en

' agent van het regionaal politiei<orps

^ ^ ^ B m i l l m ^ ^ hoofdagent van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:

^

Op 17 maart 2010 omstreeks 11:15-uur hebben wij, verbalisanten, betrokkene gevraagd of hij
antwoord wil geven op vragen die wij aan hem willen stellen in verband met het
identiteitsonderzoek.
Betrokkene wilde pas vragen beantwoorden als hij gesproken heeft met zijn advocaat. Tot die
tijd wil hij niet mee werken.
Vla de collega's van het cellencomplex Haarlem kregen wij verbalisanten te horen dat de
advocaat van betrokkene, g e n a a m d | ^ ^ ^ ^ ^ o m s t r e e k s 13;00 uureen afspraak had
gemaakt om betrokkene te komen bezoeken.
Op 17 maart 2010 omstreeks 15;30 uur zijn verbalisanten naar het cellencomplex te Haarlem
gegaan. Aldaar kregen wij verbalisanten te horen van de collega's van het cellencomplex dat
de advocaat gebeld had en later op de dag zou langs komen.
Op 17 maart 2010 omstreeks 15:45 uur hebben wij, verbalisanten, betrokkene nogmaals
gevraagd of hij antwoord wil geven op onze vragen. Wij verbalisanten hoorden betrokkene
zeggen dat hij eerst zijn advocaat wilde spreken.

Waarvan door ons,
op ambtsbelofte,
op ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 17/03/2010.
De verbalisanten,

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

Kennemerland

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

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
I^il^^p/Zaal<-16/03/2010
18/03/2010
M93 Bericht omtrent signalering

Bericht omtrent signalering
Betreft een verzoek om signalering van

De vreemdeling, zich noemende:

^

Acinternaam
Vooma(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese, Ghanese
mannelijl<

Identiteit vastgesteld

nee

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

Voorna{a)m(en)

Geb^jatum

Natïonaliteit(en)
Soedanese

Signalering:
OVR (ongewenst vreemdeling)

Reden:
onttrokken aan toezicht

Plaats: Haarlem

Datum: 18/03/2010

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
namens deze,
de agent,
V.nr: |
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Handtekening en dienststempel

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

ff

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

V.nr: i
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OPTIES

NR.

3. gev.worelen
4. Inlopen

\fgelezen
snelheid

Optlenummer vermeldEn en aankruisen w a t van toepassing Is
Snelheid ijMabel QecorlgeerdE
Toegestane
Meetafstand
Tussenafstand
Geschatte
snelheid
snelheid
snelheid

jemefen
inelheid

GecorigeeitiQ
snelheid

IJktebelsnelh.meter
geldig tot datum/maaniljaar

5. uitlopen
SNELHEID

radar Gatso
13. Lasergun

Toegestane
snelheid

Serienummer
meetmiddel

n Laser Patrol

Meetafstand

Afstand rlJIIJn

• Ultra Lyte

Vegweftwaamheden D
eters

3. afstand licht
4. afst.stopstreep
SNORFIETS

rood
egestane
constr. snelheid

:nelheid

Werd er gewerkt D

Uktabel snelh-meter
geldig tot datumAnaand/iaar

Gevaarlijke elementen7 D
Bord; n A l
DA3

'laatsomschrijving verkeerslicht (kmlsing, thv

Is/lax. constr. snelh. kentbewijs/rBgister+5 =

'ollanbank

iVIeetcorrectie
rollenbank

Gemeten constr. Gecorrigerde
snelheid
constr. snelheid

Overschrijding toegestane
constr. snelheid

gegevens.

ö\d\6\Z\^K\ P>o/.
H'-G-KIÜS

verbalisant

£^iO/A^.i^

3

irsi^eth

f ' ^ t - ^ J nrVt '^J "

ambtseed

ELambtsbelofte

üay)

^Sv\ de bljlage(n) vermelde gegevens maken onderdiêKuttvan dit proces-verbaal)
dienstnummi

MoUzW

/7>O3-^G/Q Jja<?i)la^

1^-7 £•

£n Ol<^Qy€^ CiP.hoCtcd

.g'a^.t^ ^/f:kr.Cf/:^yiP^iA /A?CcCi/l Z^'y\ r^/f^^

Gegevens Ie verbalisant
P ambtseed
Damblsbelofte

dienstnummer L

LJ

•n/aj

kïjU.-i.c/ m l/Ioc/ff/jkv^A

PiëfLITIE
#

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
" l l l i l l i i i i f r /Zaak-16/03/2010
18/03/2010
HV24 Proces-verbaai van nader veriioor

PROCES-VERBAAL
'ij, ondergetekendeii,
I ageint van het regionaal politiekorps

Kennemerland en
j ö ' ! " ^ I l i É — i M ^ ^ buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps
Kennemerland, BOA akte n r ^ ^ B ^ f c
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
op 18/03/2010, te 13:20 uur, hoorden wij in Hoofdbureau van politie te Haarlem, de
vreemdeling:

?

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats

Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese, Ghanese
mannelijk

De vreemdeling werd verhoord in de Engelse taal, welke door ons, verbalisanten en de
vreemdeling in voldoende m.ate beheerst wordt.
De vreemdeling verklaarde het volgende:
1. identiteitsvaststelling:

iVlijn echte naam ' ' = ^ B ^ ^ ^ ^ ^ M I geboren jJBIHimte^B^Sudan.
ik heb de Sudanse Nationaliteit. Ik heb nooit een paspoort gehad, wel een identiteitskaart.

^
- Adres in land van herkomst
Ik woonde in h e t | P B ^ v a n S u d a n , ^ ^
Adres weet ik niet.
- Naam ouders
Vader I
iVloederI
- Adres van ouders

V.nr:
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Mijn ouders zijn overleden
- Bij- of roepnaam
ik heb geen andere namen
- Gebruikte aiiassen
ik iieb inet pasje van de OV-Chipkaart gebruikt, deze heb ik gekregen van een vriend van mij,
iHij heeft deze voor mij laten maken, zodat ik kon reizen. Ik heb hem mijn foto gegeven, deze
heb ik op het station gemaakt.
2. Reisdocument:
- Ben je in het bezit (geweest) van een identiteitskaart ofpaspoort?
ik heb nooit een paspoort gehad.Dit komt omdat ik u i t m H B | v a n Sudan kom en er waren
probiemen in het iand.
Wel een Identiteitskaart, deze ligt nog ergens in Sudan.
- Door welke instantie_werd dit afgegeven en waar?
Lokaie autoriteit in
3. Regiodeterminatie:
- Uit weik land ben je afkomstig?
Sudan
- Tot welke religie / stroming / stam behoor je?
^

- Waar heb je gewoond en ben je opgegroeid?
Eerste 8 jaar van mijn leven ben ik opgegroeid in Sudan het plaatsje ^ ^ . Daarna had mijn
vader w e r k i r i ^ ^ l É
Ik ben in ^^jj^^geweest maar ik ben ook wel eens terug gegaan naar Sudan.
Ik weet niet meer preoies hoe oud ik was maar volgens mij was het 1990
- Kun je dat gebied omschrijven?
We woonde in I ^ K i n een huis.
Hit " n ^ ^ ^ B U i . in het Noorden zijn ze Moslims en in het Zuiden Christen. Er was oorlog
tussen het noorden en het zuiden van Sudan.
- Omschrijf de stad/straat/gebied, waar je laatstelijk woonachtig bent geweest,
ik weet dat in Sudan veel katoenpiantages zijn. Ook zijn er veel veehouderijen
- Waar wonen / woonden de (groot)ouders en andere familieleden?
De rest van mijn famiiie woonde ook in Sudan in het d o r p j e ^ ^ ^ De meeste zijn overleden.
- Heb je in het buiteniand gewerkt?
Ik heb gewerkt als handelaar, in Liberia, Sudan, Nigeria, Kameroen, ik verkocht onder andere
mais producten en andere voedsel producten.
- Had je daar een bankrekening zo ja welke?
Nee dit had ik niet, er zijn wel banken maar dat is anders dan hier in Nederiand.
- Heb je bezittingen in het buiteniand?
Nee die heb ik niet.
V.nr: I ^ H H H I
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- Ben je in Militaire dienst geweest? Onderdeel, rang, nr. etc.
Ik heb nooit gewerkt bij de Zuid-Sudaneese Militaire dienst.

Q
^

- Ben je in bezit van een nationaal rijbewijs?
ik iieb een afrikaans rijbewijs.
- Heb je een studie gevolgd? Wat, waar, welk instituut, etc.
Mijn ouders f ^ ^ ^ e n ik ben in ^ ^ w e l naar ^ i B ü i ^ k i e w e e s t .
4. Controlevragen specifiek:
- Wat zijn de belangrijke feestdagen in je land van herkomst?
De centrale overheid viert voornamelijk feesten voor moslims, ik ben een christen en ik kom uit
het zuiden van Sudan en wij vieren kerst en pasen.
- Omschrijf de vlag van je land.
In het zuiden hebben wij een rood met groene vlag
- Hoe wordt jouw land bestuurd?
Door een president, zijn naam is Al Bashir, Hij regeert over heel Sudan
- Noem een paar grote steden in jouw iand en waar liggen ze?
Khartoum, ligt in het noorden van Sudan, het moslim gedeelte.
Darfur is een provincie en het ligt in het Westen
Er is een plaatsje Zebu, of dit nou in het zuiden of noorden ligt, weet ik niet.
- Noem een krant uitjouw land.
weet ik niet
- Welke munteenheid wordt in jouw land gebruikt.
Sudan Dinar
- Noem een berg in jouw land.
Sudan is hoofdzakelijk een woestijn.
5. Gezinssamenstelling:
-Narnenvan broers en zus zijn

^

- Ben je gehuwd?
Nee,
- Naam echtgenote/partner en/of kinderen
Nee,
6. Documenten:
- Ben/was je in bezit van een paspoort? Zo ja waar is het nu?
Nee, dit heb je vaak niet nodig in Afrika.
- Heeft men bij de reis jouw paspoort afgenomen? Zo ja, waar is je paspoort gebleven?
V.nr:
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- Heb je met valse papieren gereisd? Zo ja, welk soort document(en)?
Nee
7. Contact met buitenland:
- Met wie heb je nog contacten In het buitenland?
Ik heb met niemand meer contact in Sudan
8. Reisverhaal:
- Wanneer heb je je land verlaten?
Ik ben samen met mijn ouders n a a r ^ ^ l f e gegaan, t o e n l ^ ^ ^ ^ o u d was. Zij zijn terug

^

9. Aankomst Nederland:
- Waar heb je gewoond? ik heb in h e t | ^ ^ | g g | ^ ^ ^ ^ ^ ^ g e w o o n d
- Met wie heb je in Nederland contact gehad?
Niemand
10. Levensonderhoud:
- Heb je hier gewerkt? Zo ja, wat voor werk en waar?
Ik heb eigenlijk niet gewerkt, ik help wel eens mensen met verhuizen.
- Wie heeft dat geregeld?
Ik vertel tegen mensen dat ik ze wel kan helpen als dit nodig is. En ook via via wordt er wel
eens aan mij om hulp gevraagd. Ze vragen dan aan mij of ik ze kan helpen met verhuizen.
Ze geven mij dan wel eens geld, maar het is geen vast bedrag. Het is soms een heie dag en
soms maar een paar uurtjes. Ook krijg ik wel eens iets, bijvoorbeeld een OV-chipkaart om te
kunnen reizen
- Heb je geld op de bank?
Nee
- Doe je betalingen via de bank?
Nee
11. Communicatie:

- Heb je een (mobiele) telefoon?
Ja,
- Heb je een computer, maak je gebruik van een email adres
Nee, dit heb ik niet.
- Wat is jouw telefoonnummer en/of email adres?
Dit weet ik niet uit mijn hoofd, moet ik in mijn telefoon na kijken.
- Wie is jouw provider?
Layca
12. Arbeid:
- Wie is/was de werkgever(s)?
Nee dit heb ik niet
ik werk soms een maand niet en dan weer wei, maar dit regei ik zelf. Ik heb geen baas boven
mij.

((
('
i

Ik ben nu 7 jaar in Nederiand, ik kan Nederiand verstaan en een beetje terug praten. Maar
engeis gaat mij beter af.
U vraagt mij wat ik afgeiopen dinsdag deed in het huis waar u mij aantrof.
Ik was gebeld door een vriend van mij, we zijn daar naar toegegaan om daar te heipen.
ik wiide toen niet wegiopen ik wiide een vriend gaan helpen.

^

Weet u wie de eigenaar van het huis is?
ik heb hem een keer gezien.
Het is een bianke man.
ik ken hem via ^ I g p hij had ook de sieutei
Wij ging daar kiusjes doen, ik had vorige keer van de man gehoord dat ik de trap moest
stofeuigen.
ik was al eens eerder in de woning geweest. Toen waren we aileen op visite, ik heb verder nooit
in een huis gewerkt.
We zijn met de bus u i t ^ l ^ B ^ i g e k o m e n , dit was b u s f l ^ Dit was vanuit JJIMpill||j ik
reisde met een OV-Chipkaart. Je moet er geid op stoorten, ik heb geen idee hoeveei geid er
nog opstaat.

Waarvan door ons,
lop ambtsbelofte,
[op ambtsbeiofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaai te Haarlem op 18/03/2010.
De verbalisanten.

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
~~'
023-512 92 90
ÏH^H^/Zaak-16/03/2010
18/03/2010
HV12 Proces-verbaal van verhoor

PROCES-VERBAAL
\ö^ i ^ ^ i j . ondergetekenden,
agent van het regionaal politiekorps
Kennemerland en
buitengewoQiiTopsporingsambtenaar van liet regionaal politiekorps
Kennemerland, BOA akte nr ^ B f J H
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
op 18/03/2010, te 13:15 uur, hoorden wij in Hoofdbureau van politie te Haarlem, de
vreemdeling:

' ^

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

Ghana
Ghanese, Ghanese
mannelijk

De vreemdeling werd verhoord in de Engelse taal, welke door ons, verbalisanten en de
vreemdeling in voldoende mate beheerst wordt.
De vreemdeling verklaarde het volgende:
1. Naam, ^dres^^woorieri/ofverblijfplaats(NAW-gegevens)?
Ik heet niet | H i i ^ i M ^ i i ^ i | i m p i M ^ i f i H geboren i n | |
gekregen van een vriend van mij.

Mk had het OV-Chip-pasje

Mijn echte naam is p i l i i i i B ^ ^
Ik heb geen vaste woon of verblijf plaats. Ik slaap elke keer ergens anders.
2. Welke nationaliteit heeft u?
Sudan
3. Heeft u rechtmatig verblijf in Nederland?
Nee
4. Heeft u zich in Nederland bij de bevoegde autoriteiten gemeld?
V.nr:
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Nee ik heb mij nergens gemeld. Ik was mijn paspoort verloren en toen heb ik wel aangifte

gedaan in f ^ ^ H B
5. Kunt u uw identiteit aantonen met een identificerend document?
Nee
6. Kunt u uw identiteit aantonen met andere bescheiden?
Nee dit kan ik niet, mijn tas ben ik verloren en daar zaten al mijn papieren in.

^

7. Beschikt u over bagage en waar bevindt zich deze?
iVIijn kleding iigt bij verschillende vrienden ' " J Ü H ü M I Mijn laatste adres was in|
in de buurt van het centrum.
8. Bent u eerder in contact geweest met politie en justitie?
Nee
9. Kunt u de namen en adressen opgeven van personen waarmee u familierechtelijke
betrekkingen hebt of van andere u bekende personen in Nederland?
Nee
10. Hoe voorziet u in uw levensonderhoud?
Als ik geen geld heb dan ga ik naar het station in Amsterdam en dan haai ik daar wat eten. Ook
ga ik naar ^ ^ ^ daar krijg ik ook wel eens wat. Af en toe help ik mensen met klusjes.

Waarvan door ons,
op ambtsbelofte,
ambtsbelofte,

\O' l -

is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 18/03/2010.
De verbalisanten.

V.nr:
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PlfLITIE
#

Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

•

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefooni
Fax 023-512 92 90
V-nummer / Zaak itii^glllimmmi zaak -16/03/2010
Datum 19/03/2010
Onderwerp iW118 Geieidebrief / checkiist i.v.m. toepassing artikel 59 Vreemdelingenwet

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

DEELA

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

: 16/03/2010
:

Behandelend arts
Naam ails
Telefoonnuminer
Telefaxnummer
Datum laatste behandeling/controle

:
:
:
:

Overige gegevens / bijzonderheden niet vermeld op navolgende pagina's
Betrokkene is niet meewerkend mbt het vaststellen van zijn identiteit en nationaliteit.
Betrokkene heeft dan ook aangegeven niet de Ghanese nationaliteit te bezitten.

Persoons-/Proceduregegevens

'?

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

Ghana
Ghanese, Ghanese
mannelijk

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

V.nr: i

Voorna(a)m(en)

Geb. datum

Nationaliteit{en)

: nee
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Uitreis bekend

:Nee

Spreektaal

: Engelse

Advocaat

: nee

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

Presentatie{s)
Am b/Co ns.

Land

Uitgevoerd door

Datum

Bezittingen
Bagage aanwezig
Geen eigen ticket.
Bijzonderiieden bezittingen:
Tasje kieding

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

V.nr:
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DEEL B

1.

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

Inrichtingsfunctionaris / 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 / bijzonderheden niet vermeld onder 4.

(Einde deel B)

V.nr: ^ • • • 1
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DEELC

1a.

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

Ambtenaar beiast met iiet vervoer of uitzetting van de
vreemdeiing

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2a.

Bijzonderlieden/incidenten tijdens iiet vervoer

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

1b.

Ambtenaar beiast met iiet vervoer of uitzetting van de
vreemdeiing

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2b.

Bijzonderiieden/incidenten tijdens liet vervoer

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

1c.

Ambtenaar beiast met iiet vervoer of uitzetting van de
vreemdeiing

Naam
Dienst
Datum
vervoer van
vervoer naar

2c.

Bijzonderheden/incidenten tijdens iiet vervoer

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

(Einde deel C)

(

(•

•

/

(

V.nr:
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P^TLITIE
Postadres Postbus 57
20OOAB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/2aak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

Aan: Dienst Terugkeer en Vertrek

023-512 92 90
^Hl^fe/Zaak-16/03/2010
19/03/2010
I-IV22-A Overdrachtsdossier IBS

Overdrachtsdossier V.nr.'

IBS

Persoonsgegevens:
(j

^

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

Ghana
Ghanese, Ghanese
mannelijk

Aliassen PSHV:

Aliassen
Achternaam

:ja
Voorna(a)m(en)
^

Geb. datum Nationaliteit(en)
Soedanese

ffi

^

ms

Identificatie:
ID-Document
: Niet aanwezig
Identiteit vastgesteld op (PlL)niveau : 5. Eigen verklaring

Terugkoppeling:
Terugkoppeling resultaten gewenst

: nee

IBS:
Datum inbewaringstelling
Kwaliteitscontrole verricht door:

V.ni<

: 16/03/2010
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
Maatregel van IBS

(M110 B)
^^^^^.^

(x)
\J

Dossier vreemdelingenbewaring
Aanmelding BCV
Melding vreemdelingenpiket

(Ml 19)
(HV05)
(HV04)

M
x
(x)

(HV12)
(HV24)
(HV12)

(x)
(x)
(-)
/{
,1

Bescheiden dwangmiddeien

({
(
;

,

identiteitsdossier

(Verplicht)

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)

Proces verbaal van identiteitsverhoor (1 e lijns)
Proces verbaai van identiteitsverhoor (nader)
Proces verbaai van vrij verhoor
Uitslag onderzoei< voorwerpen
Resuitaten omgevingsonder2oei<
Bescheiden

j j

aanvraag LP

(Meen verplicht bij ongedocumenteerden)

Foto's

(conform afspraak DT&V)

LP Dactyslip

(conform afspraak DT&V)

. !

Nationaliteitsverklaring
Lopende onderzóel<en

, 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)
(I-IV21)
(HV23)

()
(-)
(x)

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
^
023-512 92 90
^ P ^ Ü P / Zaak - 16/03/2010
30/03/2010
HV11 Proces-verbaal van bevindingen

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende

\0

^brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
_Naa£aanleiding van het proces-verbaal bevindingen opgemaakt door collega's^
^ ^ ^ ^ ^ • • • • 1 ^ verklaar ik, verbalisant<HpM|bhet volgende.
Bij de vreemdelingenpolitie kwam informatie binnen van Connexxion dat meerdere mannen en
vrouwen, meestal Ghanezen, werkzaam zouden zijn in de huishouding en wel in de omgeving
van Aerdenhout en Bloemendaal. De meeste komen met de trein uit Amsterdam en stappen
vervolgens in een bus richting Aerdenhout/Bloemendaal. Daar er verschillende personen
zonder plaatsbewijs reden, werden zij in de bus gecontroleerd door Connexxion. Indien er
onvoldoende geld aanwezig was, werd naar het werkadres gegaan, om aldaar geld op te halen.

[ i

Nadat deze informatie aan de vreemdelingenpolitie was doorgespeeld, hebben e r i ^ H H
controles, januari en februari 2010, in de bus plaatsgevonden. Aldaar werden 5 personen
aangetroffen zonder plaatsbewijs. Voorts bleken zij illegaal in Nederland te verblijven. Zij
hebben verklaringen afgelegd omtrent hun werkzaamheden in de huishouding in de omgeving
van Aerdenhout'Bloemendaai.
Tevens hebben collega's van de vreemdelingenpolitie naar aanleiding van de melding van
Connexxion gesurveilleerd in de omgeving van stations en Aerdenhout/Bloemendaal. Naar
aanleiding van deze surveillance zijn 2 personen werkend aangetroffen, staandegehouden en in
bewaring gesteld. Dit was in februari en maart 2010. Voorts zijn een aantal personen gevolgd
naar een woning. Deze zijn verder niet gecontroleerd, daar niet duidelijk was of er
werkzaamheden verricht werden.
Zo ook zagen bovengenoemde collega's 2 donkergekleurde, vermoedelijk Ghanese mannen,
lopen. Zij hebben, zoals vermeld het proces-verbaal, de mannen gevolgd naar d e H B ^ B p t e
Haarlem. Zij vermeld dat deze woning ongeveer 150 meter ligt met de gemeentegrens van
Bloemendaal.

V.nr:
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V\/öarvan door mij,

^P**''llf||fii|fl"r ambtseed,
is opgemaakt, gesioten en getekend dit proces-verbaal te Haariem op 30/03/2010.
De verbalisant.

v.r
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