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Persoon i^
* Persoontype

I vreemdeling

V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen
* Geslacht

vrouwelijk

* Bron pers.gegevens

5. Eigen verklaring

G eboortegegevens

(

)

mmh

Geboortedatum
Indicatie volledigheid geboortedatum
Geboortedatum GBA
Geboorteplaats
Geboorteland
Datum overlijden
Aanduiding overlijden

I Geboortedatum is volledig

Ghana

Nationaliteiten

Ghanese
Ghanese

Verwijderbaarheidsinformatie

Verwijderbaar
Toelichting verwijderbaarheid

nee

Startdatum

|29 ||06 ||2012

Einddatum

I291IÖ^|2O13

500-Verblijfsrecht

Adressen
Soort
GBA

Straat

Poste.

Plaats

Gemeente

Adres sinds

Lev.
!!I![QL9IË!.Ë AIl?iy [Ëlk^iiedteost

24/08/2007

Verblijf

Ruimtes voor vrijheidsbeneming (iaatste 3)

Er zijn geen ruimtes voor vrijheidsbeneming

Contactgegevens
Telefoonnummer
Identificerende nummers
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9.
A-nummer
BSN
Biometrienummer
StrafrechtKetenNummer

Wijzigingshistorie

(

Ingevoerd

21/08/2007

psiiv/KEN03991

Laatste wijziging B W

29/06/2012

Laatste wijziging

29/06/2012

Immigratie & Naturalisatiedienst
anonymous

}

;-Hfe*»-.,»-v<f<^-

ivan2

21-11-2012 15:28
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Z-21/03/2011

Zaak E
Betrokkene

?

Ghanese +

Bijzonderheden
Datum

Medewerker

Soort
Omschrijving

21/03/2011 13:23

ken50291

extern

In yerband met hetbusproj^thebben wii(-) uit de bus lijn 140 zien stappen en vervoigens is zij gevolgd en zaqen
Wij dat (-) bij h e t ^ M B M B Ü ^ n r . | p n f i H B H i a a n b e I d e en liaar binnen ging. Later zagen wij dat (-) de'
\ P . 7 - ^voordeur aan iiet schoonmaken was. Hierna hebben wij haar staande gehouden i.v.m. arbeid uitgevoerd door een
\^ «vreemdeling. Wij hebben haar o ^ ^ r g e b r a ^ n a ^ u r e a u iVIariëttehpf, na een verhoor is zij op last van HOVJ
heengezonden
\-~'
Toevoegen
O-

Bijzonderheid bestemd voor extern gebruik

O

Bijzonderheid bestemd voor intern'gebruik

Algemene zaakgegevens
Start datum / tijd

|21 ||03|[20Ïr

|13 |:|07

Einde datum / tijd

[Ï5i[ör|[2QiT

[Ö8l:[22i

Wijzigingshistorie
ingevoerd
Laatste wijziging
Heropend op
Datum originele sluiting
Sluitingsdatum

21/03/2011
03/05/2011
15/04/2011
11/04/2011
03/05/2011

ken50291
kenO1429
ken50291
kenO1429
kenO1429

V

é

P^TLITIE
Postadres

Postbus 57
• 2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 VRP (AC Schiphol)
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak faiBffllI^/Zaak-21/03/2011
Datum
Onderwerp

21/03/2011
M l 11-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)

1.

STAANDEHOUDING, OVERBRENGING EN OPHOUDING
Staandehouding

lkrondeTgetel<ericlê7
]O - 1 ' ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaai
politiekorps Kennemerland , BOA a k t e ^ ^ ^ ^ ^ A ,
beiast met het toezicht op vreemdeiingen,
verkiaar het volgende:
Op maandag 21^^O11te1IO^38uur heb ik op grond van een redelijk vermoeden van illegaal
verblijf, 'mloplieW^^^^gÊÊ^k
t s M ^ ^ ^ ^ , 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

Ghana
Ghanese, Ghanese
vrouwelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van illegaal verblijf (zie A3/3.3
Vreemdelingencirculaire 2000) was (naar objectieve maatstaven gemeten) gebaseerd op:

'

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 21/03/2011 te 11:09 uur met haar aankwam en waar deze persoon
vervolgens op grond van artikel 50, tweede of derde lid van de Vreemdelingenwet 2000 werd
opgehouden.

V.nni
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3.

DOCUMENTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.21 VAN HET
VREEMDELINGENBESLUIT 2000, TER VASTSTELLING VAN
IDENTITEIT, NATIONALITEIT EN VERBLIJFSRECHTELUKE
POSITIE

Ter vaststelling van haar 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

Er is Seen onderzoek gedaan aan kleding en lichaam of zaken.

5-

CONTROLE PERSONALIA IN SYSTEMEN EN REGISTERS

De personalia van betrokkene komen voor in de Basis Voorziening Vreemdelingen als
bovenvermeld.
Controle in het Opsporingsregister niet uitgevoerd.
Controle in het Nationaal Schengen Informatie Systeem niet uitgevoerd.

6.

HET VERHOOR

Nadat ik de vreemdelinge in de Engelse taal, welke door mij, verbalisant en de vreemdelinge in
voldoende mate beheerst wordt, medegedeeld had dat deze zich bij het verhoor tijdens de
ophouding door een raadsman kan doen bijstaan, verklaarde zij geen behoefte te hebben aan
bijstand van een raadsman bij het verhoor, maar wel gedurende de verdere procedure.

Het verhoor vond plaats op 21/03/2011 te 11:20 uur zonder bijstand van de raadsman.

De vreemdelinge verklaarde mij in de Engelse taal, welke door mij, verbalisant en de
vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt, het volgende:

Ik heb betrokkene medegedeeld dat zij tegen de opgelegde maatregel van ophouding beroep
kan instellen bij de rechtbank te 's-Gravenhage, Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

7.

FOTO'S EN VINGERAFDRUKKEN
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VERLENGING VAN DE OPHOUDING

Niet van toepassing.

— •

•

—

•

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

'^^'

AANVULLENDE INFORMATIE

_De vreemdelinge beschikte niet-over-middeien-van-bestaan.
Bij het transport van de vreemdeiinge is geen gebruik gemaakt van de handboeien.

6

•r^'

Waarvan door mij,

S ^ i ^ ^ ^ ^ ^ o p ambtseed,

^
is opgemaakt, gesioten en getekend dit proces-verbaai te Schiphol op 21/03/2011.
De verbalisant,

i
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