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^
^ Persoon Ëi
* Persoontype

I vreemdeling

V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen
* Geslacht

I vrouwelijk

* Bron pers.gegevens

11. ld off, doe pers.geg_ (+riiet id.)

Geboortegegevens
Geboortedatum
Indicatie volledigheid geboortedatum

I Geboortedatum is volledig

Geboortedatum GBA
Geboorteplaats
Geboorteland

Ghana

Datum overlijden
Aanduiding óv^erlijdërT
Nationaliteiten
Ghanese

Verwijderbaarheidsinformatie
Verwijderbaar
Toelichting verwijderbaarheid

Ü?_
|98 - Geen reciitmatig verblijf (meer)

Startdatum

[3r|[Ö3~|[2Öi1

I

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-25/03/2011
ZaakI
Betrokkene
Ghanese

V

Bijzonderheden
Datum

?

Medewerker

Soort
Omschrijving

14/04/2011 10:51

intern

kenO1643
Dossier akkoord voor arciiievering.

05/04/2011 13:23

kenO3434

extern

m93 opgemaakt en verstuurd met kopie^jaaspoort gn kopie bekeuring.
01/04/2011 13:34

kenO4121

g..,-*.

extern

Op 01-04-2011 PV WAV aan Arbeidsinspectie gegeven (iom i
ai/03/201108:56

kerL0J42a__ _

extern

Heden op verzoek van de IND een M119 opgemaakt en gefaxt.
30/03/2011 12:10

kenO2154

extern

Fax ontvangen dat betrokkene op 31-03-2011 om 09.30 uur m ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i e g t naar^
Reisenvelop gemaakt en bij Kmar afd. nooddocumenten gebracht.
26/03/2011 09:54

kenO3991

extern

Opheffing van de maatregei gefaxt naar advocaten piket en gefaxt naar BCV. Fax bevestigingen in dossier
gevoegd.
25/03/2011 19:51

ken01820

extern

^
Paspoort van betrokkene is gebracht. Paspoort ingevoerd en gescand, iom h o v j ' W ^ P i ^ i s besloten de
^ ^ y maatregei 'Uitreis Onder Toezicht' toe te passen. Betrokkene heeft een aanzegging gekregen Nederiand voor 30^fV^
03-2011 te verlaten. Een mini voor illegaal verblijf gekregen. Een uitleg in het Nederiands en Engels wat zij aiiemaai
moet doen en voor ontvangst ondertekend. Een bewijs van ontvangst gekregen voor het in bewaring nemen van
)'
haar paspoort. Betrokkene is op 25-03-2011 te 19:15 uur heengezonden. Paspoort ligt in kluis 6.
25/03/2011 16:00

kenO3434

extern

Betrokkene heeft meerdere maien contact met iemand gehad die haar paspoort zou komen brengen. Paspoort zou
rond 17.00 uur worden gebracht... alwachten dus.
25/03/2011 16:00

ken50291

extern

(-) gaf aan tijdens het afnemen van haar vingerafdrukken aan dat zij pijn had aan haar rechterpols.
(-) vertelde mij dat zij was gevailen, ik gaf haar aan dat er eventueel naar gekeken kon worden, zij wilde hier echter
geen gebruik van maken.
25/03/2011 15:25

kenO4121

extern

Betr. is staandegehouden bij controie op grond van de Vreemdelingenwet.
Betr. is gevolgd vanaf bushalte in ^ ^ 1 ^ ^ ^ waarna waargenomen is dat hij samen met een andere vrouw een
woning betrad.
Vervolgens is waargenomen dat beide in de woning arbeid verricht hebben.
In een bijgevoegd sfeerverbaal zijn chronologisch de ervaringsgegevens weergegeven mbt het zgn busproject.
Op grond van dit sfeerverbaal biijkt dat veeial Afrikaanse vreemdelingen iilegaal arbeid verrichten in de duurdere
buurten rond Haarlem.
Deze vreemdelingen komen ailen met de bus naar de regio Kennemeriand, waarmee het busvervoer een centrale
plaats inneemt in het project.
Betr. is in het bezit van een^HjjBIverbiijfsvergunning, paspoort is volgens zeggen thuis.
Afwachten paspoort.

Toevoegen

m
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O

Bijzonderheid bestemd voor extern gebruii<

O

Bijzonderheid bestemd voor intern gebruik

y//^

Algemene zaakgegevens
Start datum / tijd

|25|[Ö3||2011

|11 |:|24

Einde datum / tijd

[t4i[Ö4"][2ÖÏT"

fïö1:f5Tl

Wijzigingshistorie
ingevoerd
Laatste wijziging
-Datum originele siuiting

25/03/2011
14/04/2011
14/04/201-1

i<enO3434
i<enO1643
kenO-1643

PITLITIE
#
Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12^Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
• Fax 023-512 92 90
V-nummer/Zaak f ^ ^ i ^ ^ / Zaak - 25/03/2011
Datum
Onderwerp

25/03/2011
HV28 Terugkeerbesluit

Terugkeerbesluit
De ondergetekende,
'
"^

-T^"*^

' ^ ^ ^ ^ ^ J p j B brigadier van het regionaai poiitiekorps Kennemeriand,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
legt aan de vreemdelinge, zich noemende:

^

-

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

•

^

^

: Ghana
: Ghanese
: vrouwelijk

het volgende besluit op.
De vreemdelinge moet Nederland onmiddellijk verlaten,
(

Geconstateerd is dat de vreemdelinge:
- niet of niet langer rechtmatig verblijf heeft en Nederland uit eigen beweging dient te verlaten
zoals gesteld in artikel 61, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 of
- zich niet gehouden heeft aan haar vertrektermijn zoals gesteld in artikel 62, derde lid, van de
Vreemdelingenwet 2000 en zij zich voortgezet aan het toezicht heeft onttrokken.
De openbare orde vereist derhalve het onmiddellijke vertrek.
Er is niet gesteld of anderszins gebleken dat de vreemdelinge rechtmatig verblijf in Nederland
geniet.
Met dit besluit wordt de vreemdelinge schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat zij Nederland
onmiddellijk dient te verlaten zoals bedoeld in artikel 62 van de Vreemdelingenwet 2000.
Ingevolge artikel 63 van deze wet kan de vreemdelinge worden uitgezet indien zij Nederland
niet onmiddellijk zelfstandig verlaat.

Dit besluit is opgelegd:

V.nr:4BHHiBHp
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Plaats
Datum
Tijd

: Haarlem
: 25/03/2011
: 13:00 uur

De Minister voor Immigratie en Asiel,

voor deze,
de hulpofficier van justitie
de brigadier.

,.t--

Handtekening en dienststempel

Een afschrift van dit besluit is onmiddellijk aan de vreemdelinge uitgereikt.
Gezien het bepaalde in artikel 72, derde lid van de Vreemdelingenwet kan een ieder wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit rs betrokken binnen vier weken na de dag van
verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn
ondertekend en bevatten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.
Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de minister voor Immigratie en Asiel, t.a.v.
Dienst Terugkeer en Vertrek, DC Rotterdam, Postbus 11386, 3004 EJ Rotterdam.

V.nrifHPRM
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PlfLITIE
Postadres Postbus 67
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer / Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Kennemerland
12^ Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
i A ^ R ^ / Zaak - 25/03/2011
25/03/2011
Ml 10-A Maatregel van Bewaring

Maatregel van Bewaring
Ik, ondergetekende,
•yoT ^

^k^ ^ M P I ^ M t e , 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:

G?

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

: Ghana
: Ghanese
: 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
Zich niet gehouden heeft aan zijn vertrektermijn
Geen vaste woon- /verblijfplaats heeft
Zich niet aangemeld heeft bij de korpschef
De vreemdelingenbewaring wordt noodzakelijk geacht wegens belemmering of ontwijking
van de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure.
De navolgende overwegingen liggen daaraan ten grondslag:
Bij wel aanwezigheid van documenten, maar geen 4.21: dat betrokkene zich buiten
de rechtsregels voor verblijf zich desondanks toch hier te lande heeft
opgehouden, zonder activiteiten te ondernemen zich alsnog van de juiste
documenten te voorzien.
Uit het handelen van betrokkene tot op het moment van aantreffen is op
V.nni
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geen enkele wijze gebleken dat hij voornemens is eigener beweging te vertrekken
Betrokkene heeft aangegeven niet uit eigener
beweging te zuiien vertrekken. Dit omdat zij geen geid heeft en in Nederland wii werken om
haar kinderen in ghana te kunnen onderhouden.
Het feit dat betrokkene niet beschikt over voidoende middeien van bestaan,
maakt het onwaarschijnlijk dat hij zijn uitreis zal kunnen bekostigen, zodat hij niet uit
eigen beweging zal vertrekken. Ondanks het feit dat betrokkene aangeeft te werken geeft
zij aan geen geld te hebben om haar reis te kunnen betalen.
Door zich niet tijdig te melden bij de korpschef, heeft betrokkene reeds daardoor laten zien
dat zij zich aan het toezicht op vreemdelingen onftrekt.
Betrokkene heeft aangegeven Nederland eerder te hebben verlaten. Dit heeft zij niet
aannemelijk gemaakt. Zij heeft zich aidus niet gehouden aan zijn vertrektermijn.
De weigering van betrokkene opgave van zijn verbiijfplaats te doen geeft aan dat
hij heeft voorgenomen onder te duiken. Betrokkene geeft wel een straatnaam op maar niet
het huisnummer.
De vreemdeling geeft aan niet met de consulaire vertegenwoordiger van zijn land te willen
spreken. Hierdoor belemmert hij de verificatie van de door hem verstrekte
persoonsgegevens, de Veïkrijging van eerrreisxlücumerTt^n^aldüs zijn terugkeer.

De maatregel is opgelegd:
Plaats
Datum
Tijd

i^
(

Haarlem
25/03/2011
13:24 uur.

De Minister voor Immigratie en Asiel,
voor deze,
de hulpofficier van justitie,
de brigadier.

Handtekening

Een afschrift van deze maatregel is onmiddeiiijk aan de vreemdelinge uitgereikt.

Beroep tegen deze maatregel kan schriftelijk worden ingesteld U] de rechtbank te
's-Gravenhage, Centraal Intakebureau Vreemdelingenzaken te Haarlem, faxnummer 023 512 6736. Hierbij dient gebruikte worden gemaakt van het model beroepschrift, zie
V.nr. ^ÊSÊSSS^
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V.nr:
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PffLITIE
#

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

*

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
^I^Hfj^tS^
-'^^^^gj|^
023-512 ¥2 90
i ^ ^ ^ ^ ^ Z Zaal< - 25/03/2011
25/03/2011
IVI110-B Proces-verbaal van gehoor (art. 59 Vw jo. art. 5.2 Vb)

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
C,' / l / ^
'^

^ B i ^ ^ ^ p , brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
verklaar het volgende:
Öp 25/03/2011, te 13:10 uur, sprakl<Tn Bureau VRPHaarJemle Haarlem, in verband met het
bepaalde in artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000, de vreemdelinge die opgaf te zijn:

q

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

: Ghana
: Ghanese
: vrouwelijk

Nadat ik de vreemdelinge in de Engelse taal, welke door mij, verbalisant en de vreemdelinge in
voldoende mate beheerst wordt, medegedeeld had dat deze zich bij het gehoor van de
inbewaringstelling kon doen bijstaan door een raadsman, verklaarde zij geen advocaat bij het
gehoor 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 gehoord.
Het gehoor vond plaats op 25/03/2011 te 13:10 uur zonder aanwezigheid van de raadsman.

De vreemdelinge verklaarde mij In de Engelse taal, welke door mij, verbalisant en de
vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt, het volgende:
Ik heb er geen bezwaar tegen dat u mij vragen stelt in afwezigheid van een advocaat. Ik wens
wel een advocaat tijdens mijn verder procedure.

V.nr:4iiii.iiiiiLiiHiiiiiiL'
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Ik versta en begrijp de Engelse taal goed. Mocht mij toch iets niet duidelijk zijn dat zal ik het u
vragen.
De gegevens die ik u zojuist heb verstrekt zijn mijn juiste gegevens. U heeft mijr
verblijfsvergunning reeds in uw bezit. Ik heb ook een geldig Ghanees paspoort maar deze heb
ik niet bij mij. Ik neem deze nooit mee. iVlijn paspoort ligt in een woning waar ik verblijf. De naam
van deze straat i s ' f l ^ P ^ ^ Ik weet het nummer niet.
Het klopt als u zegt dat uw collega's mijn in een woning hebben staandegehouden terwiji ik aan
het werk was.
Ik heb geen behoefte om contact op te nemen met mijn diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging.

(

In 2009 heb ik mijn land Ghana verlaten. Ik moest wel omdat ik daar l i ^ r i ü ^ H ^ M en
omdat ik van m i j n ^ ^ ^ m i m i ü i ^ b e n moest ik voor het inkomen zorgen. Ik ben daarom
naar^^pga^nTHieTbêrfik^^^^^lrieteenGhanesemandleve^rblijfsrecht^
Op die grond heb ik ook verblijf in^^gekregen. Ik s p r e e k f U ^ f c a f en toe. Ik heb wel
regelmatig contact m e t ^ ^ ^ ^ ^ n . ik ben 2 keer in Nederland geweest. De eerste keer was
in mei 2010. Nu ben ik in januari 2011 naar Nederland gekomen.
Ik wil geid verdienen om mijn kinderen in Ghana te kunnen onderhouden.
Ik wil niet terug naar Italië of Ghana. Ik kan ook niet terug omdat ik totaal geen geld heb.
Ik wordt ondehouden door de kerk genaamd
Ik begrijp van u dat ik middels een advocaat tegen mijn inbewaringstelling in beroep kan gaan.
Na afloop van het gehoor werd de vreemdelinge er door mij op gewezen dat zij contact kan
(laten) opnemen met de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Ghana.
De vreemdelinge heeft mij te kennen gegeven hier geen gebruik van te willen maken.
Op 25/03/2011 te 13:24 uur, werd de vreemdelinge in bewaring gesteld.

( ,
^^

Waarvan door mij,
'-t

F*

^ ^ ^ ^ ^ ^ o p ambtsbelofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 25/03/2011.
De hulpofficier van justitie.

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-^512 92 90
2753865874 / Zaak - 25/03/2011
25/03/2011
i4V12 Proces-verbaai van verhoor

PROCES-VERBAAL
Wij, ondergetekenden,
i l P ^ ^ ^ M i B M j M M ^ ^ . buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiel<orps Kennemerland, BOA akte n r ^ ^ ^ ^ ^ e n
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
-politiekorps-Kennemerland^BOA-aktenr^^^^^,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
op 25/03/2011, te 11:45 uur, hoorden wij in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, de vreemdelinge:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

: Ghana
: Ghanese
: vrouwelijk

De vreemdelinge werd verhoord in de Engelse taal, welke door ons, verbalisanten en de
vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt
De vreemdelinge verklaarde het volgende:
1. Naam, adres, woon en/of verblijfplaats (NAW-gegevens)?
Mijn naam i s 4 B H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B , ik woon op dit moment ini
2. Welke nationaliteit heeft u?
Ik heb de Ghanese nationaliteit.
3. Heeft u rechtmatig verblijf in Nederland?
Ik weet dat ik geen geldige dokumenten voor Nederland heb en dat de dokumenten die ik bij mij
heb v o o r ^ i l z i j n .
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?
Ik heb mijn verblijfsvergunning v a r ^ B i b i j mij.
6. Kunt u uw identiteit aantonen met andere bescheiden?
iVlijn paspoort ligt i 9 i p 4 | | f ^ t h u i s . Ik zal haar bellen.
7. Beschikt u over bagage en waar bevindt zich deze?
V.nrl

Pagina 1 van 2

9

Mijn bagage ligt bij
8. Bent u eerder in contact geweest met politie en justitie?
ik ben nog nooit met de poiitie in aanraking geweest.
9. Kunt u de namen en adressen opgeven van personen waarmee u familierechteiijke
betrekkingen hebt of van andere u bekende personen in Nederland?
^ I ^ P I ^ ^ ^ ^ M ^ m . il< haar geboortedatum niet. Zij heeft een verblijfsvergunning voor vijf
jaar. i-laar adres i s M ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ B i n I
10. Hoe voorziet u in uw levensonderhoud?
ik maak schoon in het huis in

Waarvan door ons,
op ambtsbeiofte,
op ambtseed,

\O l

is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 25/03/2011.
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: Raad voor rechtsbijstand

Kennemerland
12 Vreemdelingenpditie

023-51292 90
^S^ÊÊ^I
Zaak - 25/03/2011
25/03/2011
HV04 Melding vreemdelingenpiket

Melding vreemdelingenpiket
Persoons-/proceduregegevens
Achternaam

9

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

ana
Ghanese
vrouwelijk

identiteitspapier(en)
Er zijn geen identiteitspapieren geregistreerd binnen deze zaai<.

(
'^

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

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

V.nrJ

: vreemdelingenwet
: 25/03/2011
: 10:50 uur
: 25/03/2011
: 11:15 uur
: 25/03/2011
: 13:24 uur
:Nee

:Ja
: Nee
: Nee

: Engelse
: Nee
: Hoofdbureau van politie
Pagina 1 van 2

spreken is

Haarlem

Bijzonderheden
Er zijn geen bijzonderheden

Piaats: Haarlem

Datum: 25/03/2011

De korpsciief van regionaal politiekorps Kennemerland, namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar,

yp

Handtekening en dienststempel

V.nnf
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PiëfLITIE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

•

Aan: Dienst Justitiële Inriciitingen,
Bureau Coördinatie Vreemdelingenzai<en
te Den Haag

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer / Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

023-512 92 90
^ ^ H m ^ / 7aak - ?.5/03/?ni 1
25/03/2011
iVI118 Aanmeiding vreemdeiing / voortzetting iBS in een Justitiëie inriciiting

Aanmelding van een vreemdeling / voortzetting IBS in een Justitiële Inrichting
De korpschef verzoekt u hierbij de navolgende vreemdelinge op te nemen in een Justitiële
Inrichting.

PERSONALIA

^

-Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht
Adres
Postcode/plaats
Spreektaal

Ghana
Ghanese

vrouwelijk

Engelse

INBEWARINGSTELLINGSGEGEVENS

In IBS sedert
Op grond van

: 25/03/2011
: artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf)
Datum aan-/staandehouding : 25/03/2011
Reden aan-/staandehouding : vreemdelingenwet
:50.1
Artikel
: 4 Illegaal verbl. persoon (overig)
IBS-Categorie
: Hoofdbureau van politie
Huidige IBS-locatie
: Haarlem
Plaats
: Nee
Gereed voor uitzetting
Naam advocaat / raadsman :

Tel:

BIJZONDERHEDEN: (psychische of fysieke toestand)

V.ntH
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Gevaarsklasse
Zwangerschap
Medicijngebruik
Zichtbare verwondingen
Bijzonderheden:
geen

OPS-code: onbekend

Nee
Nee
Nee

Piaats: Haariem

Datum: 25/03/2011

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

('

\^'

Handtekening-en dienststempel

TRANSPORTBERICHT

Zitting op rechtbank te

.. Datum:

Aanvangstijd

uur

Verwachte eindtijd zitting

uur

/

/

BCV-besiissing uitplaatsen
naar
Vervoersdatum

,/

/,

/

/

Contactpersoon
Telefoon
Datum
Vervoerder

Dienst Vervoer en Ondersteuning / Parket

Faxen naar

iHandtekening opdrachtgever

V.nn
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PROCEDURE GEGEVENS

Tel:

Naam ambtenaar DT&V
Gereed voor uitzetting
Verwijdering naar

: ja/nee

Presentatie amb/consulaat

: ja/nee

Reisdocument

: ja/nee

Datum
Tijdstip
Vluchtnummer
Wanneer
Welke
Soort
Nummer
Geldig tot

/

/,

uur

GEDRAG / MEDISCH
( I n te v u l l e n d o o r de behandelend ambtenaar Dienst Terugkeer en V e r t r e k )

Medicatie
Ziek
Suïcidaal
Hongerstaker
Psychische problemen
Zwangerschap
Agressief
Criminele antecedenten
Vluchtgevaarlijk
Berust in uitzetting
Escort noodzakelijk
Overige bijzonderheden

: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee

Welke
Ziektebeeld
Reden
Sinds
Welke
Aantal weken
Welke vorm
Welke

Aantal

•

BEZITTINGEN / BAGAGE

Geld
Cheques
Eigen ticket
Bagage
Aantal koffers:

V.nr^

; ja/nee
: ja/nee
: ja/nee
: ja/nee

Bedrag en valuta
Aantal en soort
Bestemming

Aantal tassen:

Aantal dozen:
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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

023-512 92 90
I S P W i W / Zaak - 25/03/2011
25/03/2011
M111 -A Proces-verbaal van staandeliouding, overbrenging en opiiouding

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

STAANDEHOUDING, OVERBRENGING EN OPHOUDING

1.
Staandehouding
Wij, ondergetekenden,

\ar

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland , BOA akte n r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,
'% buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps Kennemerland ,
BOA akte n r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps
Kennemerland , BOA akte n r ^ ^ ^ ^ ^ e n
i J ^ ^ ^ ^ ^ B U ^ ^ ^ ^ ^ ^ , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland , BOA akte n i ^ H ^ ^ ^ '
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
Op vrijdag 25/03/2011 te 10:50 uur hebben wij op grond van een redelijk vermoeden van
illegaal verblijf, i n/o p/te ^ ^ ^ ^ P P t e l ^ | ^ ^ ^ ^ 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
Nationaiiteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese
vrouwelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van illegaal verblijf (zie A3/3.3
Vreemdelingencirculaire 2000) was (naar objectieve maatstaven gemeten) gebaseerd op:
Op 25 maart 2011, omstreeks 09:40 uur, hebben wij, verbalisanten'!^!^ g ^ ^ | | | | | | | | | | | ^ ^^
bushalte van lijn|Pi»in de||||mp||||P|H|tefiH||Hl^eobserveerd. Deze observatie vond
plaats In het kader van het busproject. In dit project word uitvoerig in proces verbaal
V.nr:
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,a

C?'

. ^

weergegeven dat in de politie regio Kennemerland bij controles uitgevoerd door de
Vreemdelingenpolitie is gebleken dat veel schoonmaakwerk door illegale mensen word verricht.
Deze mensen komen veelal uit d e ^ ^ ^ ^ g g H e n zijn in de regel van Afrikaanse akomst. Het
sfeerverbaal met betrekking tot het busproject is afzonderlijk bijgevoegd. Bij de bushalte in de
' l i i l i l J l p i i M ^ ^ hadden wij, verbalisanten, een viertal mensen van Afrikaanse aikomst de bus
van lijn^p^ien betreden. Wij, verbalisanten, hebben de bus, die n a a r ^ l ^ m i ^ g i n g , in een
onopvallende dienstauto gevolgd. Ter hoogte van d e ^ M H ^ H ^ °P d e l ü l i f ^ ^ ^ ^
^^SÊ stapten de vier personen uit. Een vrouw ging op d e 1 H M 0 M P M H P i n k s af, een
andere vrouw ging rechts af. Ik, verbalisantffll^ heb twee personen, een man en een vrouw,
te voet gevoJgd. Via d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i e p e n de man en de vrouw naar een woning op de
I P ^ H f ^ P Ü B ^ S H B Ë i ^ l - l i e r zag ik beide personen aanbellen, waarna ze de woning
betraden. DeS^SSIgÊS^ betreft een historische woning gelegen aan een vaart. Hierna hebben
wij, v e r b a l i s a n t e n i m i p r e n ^ ^ ^ ^ ^ , in een onopvallende dienstauto plaats genomen op een
parkeerplaats tegenover de woning. Bij telefonische navraag bij de jnformatieafdeling van het
bureau van de Vreemdelingenpolitie bleek dat in de woning a M a a w ^ W n i ^ i i — l ü — 1 ^ ^ ^
woonden, allen met d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ nationaliteit. Ik, verbalisant^pj|^, vroeg twee collega's van
de Vreemdelingenpolitie ter assistentie om te observeren. Verbalisanten^^^^^BB&en
^zijn hierop bij de controle aangesloten. In verband met een gerechterlijke uitspraak in
een op 1 februari 2011 uitgevoerde controle op grond van het busproject, bleek namelijk dat er
vier bestanddelen van belang waren voor een redelijk vermoeden.Bij de controle uitgevoerd op
25 maart 2011 waren om te komen tot een redelijk vermoeden, reeds aan drie bestanddelen
voldaan. Een eerste bestanddeel was de komst met de bus, het tweede bestanddeel de
omschreven doelgroep, het derde bestandsdeel de duurdere buurten (waaronder^^^^^Kr.
Het vierde genoemde bestanddeel, de arbeid, moest nog worden vastgesteld. Hiertoe liep
verbalisant^^^^^^^^langs de woning. Ik, v e r b a l i s a n t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ zag in de woning een
man stofzuigen en een vrouw de vloer dweilen. Hierop zijn wij, verbalisanten naar de voordeur
van de woning gegaan. Ik, verbalisani^^^, heb aangebeld waarop de deur van de woning
door een vrouw werd geopend. Ten overstaan van de vrouw heb ik mij gelegitimeerd als
politieambtenaar en het doel van de controle meegedeeld. Met toestemming van de vrouw, die
later de hoofdbewoonster bleek te zijn, betraden wij de woning. In de woning zag ik de twee
personen die ik, verbalisani^^^', vanaf de bushalte op d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h a d gevolgd.
De man was aan het stofzuigen, en de vrouw was de vloeren aan het dweilen. Hierop heb ik,
verbalisantf^Sü, mij ten overstaan van de man als politiemedewerker gelegitimeerd met mijn
politielegitimatiebewijs. Ik, verbalisant'^^fc vroeg de man mij een document te tonen waaruit
zijn identiteit, nationaliteit, en verblijfsrechtelijke positie kon blijken. Hierop gaf de man, die
opgaf te zijn genaamd ^ ^ ^ ^ ^ M aan dat hij geen identiteitsbewijs had, en illegaal in
Nederland verbleef. Hierop heb ik, verbalisant^^^, de man staandegehouden op grond van
de Vreemdelingenwet. Ik, verbalisant<tft^^^, legitimeerde mij met mijn
politielegitimatiebewijs in de woning aan de vrouw die de vloer aan het dweilen was als
politiemedewerker. Nadat ik haar het doel van de controle had meegedeeld, vroeg ik haar mij
een identiteitsbewijs te tonen waaruit haar identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie
kon blijken. De vrouw gaf aan dat haar paspoori: thuis lag, maar dat ze in haar jas eer
verblijfsvergunning had. Nadat de vrouw eenl^fjipp^verblijfsveraunnina toonde heb ik,
verbalisant^l^B^S^ haar op grond van de Vreemdelingenwet staandegehouden.

•

Overbrenging en Ophouding

Omdat van de staande gehouden persoon de identiteit onmiddellijk kon worden vastgesteld en

V.nr:
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niet onmiddellijk bleek dat betrokkene rechtmatig verblijf had, werd 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 . De vreemdelinge kwam daar op
25/03/2011 te 11:15 uur aan en werd vervolgens op grond van artikel 50, tweede of derde lid
van de Vreemdelingenwet 2000 opgehouden.

3.

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

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: bagage
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 wij, ondergetekenden,
^-X"

t, buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland , BOA akte n r i l f l l ^ S i Ü sn
'ïB^'*»««B***«M«'M»^^
buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland , BOA akte nr^
belast met het toezicht op vreemdelingen, de vreemdelinge in de Engelse taal, welke door ons,
verbalisanten en de vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt, medegedeeld hadden 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.

V.nr:ï|H||ISlË
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Het verhoor vond plaats op 25/03/2011 te 11:20 uur zonder bijstand van de raadsman.

De vreemdelinge verklaarde ons in de Engelse taal, weli<e door ons, verbalisanten en de
vreemdelinge in voldoende mate beheerst wordt, het volgende:

"R-

Ik ben sinds een maand in Nederland. Ik heb mij nooit aangemeld, ik heb mij niet aangemeld
omdat ik weet dat ik terug ga naar^Hp. Ik ben met de bus naar Nederland gekomen. Ik heb het
ticket niet meer, die heb ik weggegooid. Het was een enkele reis. Als ik terug ga, moet ik een
nieuwe kopen. iVlijn zuster heeft mij gebeld om haar te komen helpen. Zij is pas bevallen van
een baby. Ik was schoonmaakster i n ^ | f e | Ik heb de busticket zelf betaald. De eigenaresse van
de woning i n ^ f ^ H m ^ w a a r u mij heeft aangetroffen is een vriendin/kennis van mijn zus. Ik
weet niet of mijn zus het huis schoonmaakt De man met wie ik samen ben aangetroffen is
genaamd^^^Verder weet ik niets van hem, we gaan naar dezelfde kerk. Ik heb geen
paspoort bij mij, deze ligt bij mijn zus thuis. Ik zal u de waarheid zeggen. Ik ben mei vorig jaar
naar Nederland gekomen. Ik ben in december teruggegaan n a a r ^ J ^ ik ben in januari weer
teruggekomen naar Nederland. Ik heb geld nodig. Ik heb twee kinderen in Ghana. Mijn
echtgenoot die i n i l ^ ^ is heeft geen werk meer.ik heb unetverteld dat ik bij mijn zus verblijf,
maar dat is niet zo, ik verblijf op hetl
Wij hebben betrokkene medegedeeld dat zij tegen de opgelegde maatregel van ophouding
beroep kan instellen bij de rechtbank te 's-Gravenhage, Centraal lnschrijfbureau
Vreemdelingenzaken, Postbus 1621, 2003 BR 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 is nog niet bekend.

8.

VERLENGING VAN DE OPHOUDING

Niet van toepassing.

9.

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

Op 25/03/2011, omstreeks 13:24 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

Ten overvloede wordt opgemerkt dat betrokkene weliswaar geen documenten heeft getoond
overeenkomstig het gestelde 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:
V.nr: ^ H M M l ^
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^

Verblijfsvergunningl^^, documentnummei

', land van a f g i f t e | P ^ , geldig tot

Nationale identiteitskaart, documentnumme

\ land van a f g i f t a ^ M geldig tot

De vreemdelinge beschikte niet over middelen van bestaan.
Bij het transport van de vreemdelinge is geen gebruik gemaakt van de handboeien.

Waarvan door ons,
op ambtseed,
op ambtsbelofte,
op ambtsbelofte,
op ambtsbelofte.

i^C

is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaai te Haarlem op 25/03/2011.
De verbalisanten,

V.nri
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P^TLmE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer / Zaak
Datum
Onderwerp

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

0^-5129290
^ ^ M l ^ / Sak - 25/03/2011
25/03/2011
HV07 Aanzegging Nederland te verlaten

Aanzegging Nederland te verlaten
Ik, ondergetekende,

\.^^2-e

?

^tSÊSÊÊÊÊÊÊSB^ hoofdagent van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, zeg u:
Achternaam
Vöorh¥(a)Trr(ëri)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
NationaHteit(en)
Geslacht

Ghana
Ghanese
: vrouwelijk

aan Nederland te verlaten voor 30/03/2011.
Het niet opvolgen van deze aanzegging i<an ieiden tot toepassing van de artil<elen 50
(staandehouding), 59 (inbewaringsteiiing) en/of 63 (uitzetting) van de Vreemdeiingenwet 2000.

Plaats: Haarlem

Datum: 25/03/2011

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
namens deze,
de hoofdagent.

\«&'l-'t:^

Handtekening en dienststempel

V.nrl
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Pf^i IT I E
Postbus 57
2000 AB Haarlem
Telefooni
Fax
023-5129290

® Kennemerland
e Vreemdelingen politie

BezosKgdres Mariettahof 15
2033 WS Haarlem
Korpsonderdeel

/'•

RegiÖÜBi

Zvwovp
Zvwovp

erche

ir Behandeld door
ToBstelnummer
Ons kenmerk V n r . i
Uw kenaierk

V-

Datuna 25 maart 2011
Onderwerp UitreJs Onder toezicht
^ 3i]iagëfr^Geen

Geachte heer/mevrouw,

Door de Vreemdelingenpolitie Kennemeriand is uw paspoort/lD kaart ingenomen in het'
kader van toezicht.
U wordt verzocht een ticket aan te schaffen om het Schengen^gebied te verlaten. U
dient een vlucht te boeken zonder stop in het Schengengebied, vanaf de luchthaven
Schiphol.
Uw vlucht moet uiterlijk op 30 maart 2011 plaats vinden.
Zodra uw vluchtgegevens bekend zijn, brengt u de ticket naar de Vreemdelingenpolitie,
Mariettahof 15 te Haarlem of u stuurt een fax naar 023-5129290.
Op de dag van vertrek ligt uw paspoort/iD kaart en ticket klaar bij de afdeling,
Nooddocumenten van de Koninklijke Marechaus-see, vertrekhal 1, achterjnchackbalie^

J/a,

"

U wordt verzocht 3 uur voor vertrek zich aldaar te melden.

Bijlage: Aanzegging Nederland te veriaten.

\o'

1-C
Voor ontvangst:

>

——

Politie
[
Kennemérland

3

A. Asiikoncll^in9 van bejchlkkins <WAHV) K. Ketvilsgeving van bskeudncr [Sf)
RBesdlJAIlisiWAHV)
S.Ainikoildlaiil9«ii5tralbesdilkl!lng(Sc)
t Tonen 0 )

Datatypista BCVS;

Datum ontvangst BCVB:

Proces-Verbaal

Autosnelweg

Autoweg

3n

ÏD
20
Di[«ct betaald
Kwibnöenumimer
Plaats/gedraging/ovaireiflng: (de voor het openbaarverigefopemt3anda(vaar)we3/locatie)

16
iLand
~-

Dupl. code

Keitteken/
Tegistiatletsken

Merkte

Kleur

Categorfa
Ik, ambtenaai; constateenda dat Op genoemde
datum, tjdstip en plaats, door betrokkenaA/erdachte metliet omschreven voertuig de volgende
gedaglng/overtreding werd vern'chfgepleegd:

Feilnummer

Weggesleept
Q ja

Q nes

Frojectfflda

Verdadite/betfokkene oehoord doorveifealisant nummer:
De verischte/betrokkene is medegedeeld dathijtl niet tot antiwoorden Is verpBcht; Dja

tS

Verdachte
[e •LJ man
man

Verklaring
n verdachte
veiKianijyi-ivtiiuduue

iS
wouw
£1 vrouw

tjt.

^

Qmone
weg

Wcgslsepwaandig
In bewaring gesteld na vordeiing
onmiddellijke betaling
D Ja n nee
D ra D nea
Inbeslagname goederen (KM bjgs'raegd) Dja d n e s

thv

Soort voertuig

• Bfmer! beb. kom
Verplicht {brairfl
O Buiten beb. kom
•üet^ad
8D
5D
Nsam OM fundonatis i.v.m.
AfiAjksnd bedrag D ja
shwijkend bedrag
(alleen strafrechO • nes
(Pen*)

Andere
weg

bv^

vNüti

d^^

D neg

Öibetrokkene
i=3iutïuuw%=ii=

\L i-f-

^VfTfX'N

Nader aangeduid in de bijlagen «dfWeïacirainmfatief-rechteliike höndhaving verkeeuvoorschriften, het Besluit OM-afdoeningf het Transactiebesluit 19S4 en de Mchtlünen voor
strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz, onder nummer_
snelheid
Sanctiebedrag
Beginnend bestuurden*
gemeten Gecongeera
Toegestaan
nja/DNee

'

H2D, ~.

P Militair
De belmfciEiïeAffirdachts gaf, daarnaar gevraagd, Personalia conform getoond (documeninummer
op te ajn genaamd:
noteren) D r b w / gg^asp./D'NL ID kaart /
nvraemd. 10 kaart/D

Naam;
gesevens '
van de
eigenaaf/ ."
houder

Adres;
Woonptasts:

Postcode:
Telefoonnummsr;

'2.AJOTS0P

Optienurruner verrnelden en aanSruissn wai van toepassTng Is

MR.

I OPTIES

HELM

2. geen helm
3.tónbandlos

km/h

, km/h

10. trajectmeting
13. Lasergun
15. trajectmeting uitlopen
Z aantai sec.
3. afstand Icht
4. afsL stopstreep

Geschatte snelheid

Toegestane snelhEid
Gevaar
• Ja
km/h
DNee
Seconden'rood Afstand meters

knnA

Werd er gewerkt
Bord;
O Ja
• Al
• A3
DNee
• Nee
Plaatsomschn]ving verkeerslicht (kruising, thv)

Wegwerkzh.
OJa

meter
Merk
meetmiddel

Lklngsdatum meetmiddel
Geldig tot

km/h

5. radar G.atso

ÏOODLICHT

Meetaistand •Tussenafstand
in meters
• gemeten op
afstand

Gecorigeerde/ Toegestane
snelheid
Vïïrkelljke
snelheid

Gemeten/afge- Snelheid
lezen snelheid volgens ijktabel

2. volgen
3. gev. worden
4. inlopen
5. uitlopen
INELHEID

* Invullen verpiidit bij snelheidsovertreding op gewone- en autoweg > 30 km/h,
op autosnelweg > 40 km/h, kleven bij gereden snelheid > 80 km/h, art 5

Land

Woonplaats

knVh
Serienummer
mestmiddet

Afetand hart rpjn
meetpunt in meters

AUTOGORDEL 2. zichtbaar langs portierstijl
3. idem en gesp zichtbaar
VERLICHTINe

2.nacht
3. admosf. omst.

BROMFIETS
ifjORflËTS

Constmctl* snelheid

Overtredingsgegevens.

Optie nr.r
isvriJBtdist
Isvrijstctat

Serienummer
Merk
rolienbank
• DynostarZC

|O\K?vyg.r^nA

iJkdatum

Geldig tot

Bedienaar rollenb.
Gecorrigeerde Toegestane constr. Werechrijding
Gemeten constr. correctie
const?. önsihsid
iihsii snelheid + 5km/h constr. snelheid
sneliieid
met
km/h
km/h
knvti
kïïi/h

LA^/JIXA'J.A^ a%U
^

iy5>-^ -tAgj^v^/jkfl . L a Ü M " O A
(J
Opmerkingen
vertwlisant

• verbalisant nr.:L

I (De in de bipage(n) vermelde gegevens maken onderdeel uitvan dit proces-verbaal)

Bijlage(n):
Gegevens leverbalisant

"

vertiallsant nr.:

• ambtsead Mambtsbelofte
Plaats en datum;

1Hgit;>dfi>-> .9K\O2

]o^-e

|6|MO17|-/|

PM)

Gegevens 2e verbalisant
• ambtseed Hambtsbelofta

HM-'tCti'^

verbalisant nr.;

[ilM
z r/o 3 /-Lc^//

Gegevens 3e verbalisant

verfealisantnr.:

• ambtssed Dambtsbeiofte

I I I I i

Postadres

é

Postbus 57

Kennemerland

2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel

LI T I E

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

Behandeld door ^ É H M l
Telefoon J|jj|||(||i|||||||Jft
Fax 023-512 92 90
V-nummer / Zaak J P l M ^ / Zaak - 25/03/2011
Datum 26/03/2011
Onderwerp Ml 13-1 Opheffing van een maatregel als bedoeld in artikel 59 VW (inbevvaringsteiüng)

Opheffing van een maatregel als bedoeld in artikel 59 VW (inbewaringsteliing)
Ik, ondergetekende,

\ ^

7-^.

inspecteur van het regionaal politiekorps Kennemeriand,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
besluit de op 25/03/2011 ten aanzien van de vreemdelinge, zich noemende:
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)

: Ghanese

Geslacht

: vrouwelijk

opgelegde maatregel met ingang van 25/03/2011 op te heffen.
Reden opheffing *

: Andere belangen prevaleren

Plaats: Haarlem

Datum: 26/03/2011

De Minister voor Immigratie en Asiel,
voor deze,
de hulpofficier van justitie
de inspecteur.

[<^-Z'C

Handtekening en dienststempel
* In het geval van een uitzetting /verwijdering wordt de maatregel pas opgeheven, \Aanneer de
uitzetting / verwijdering daadwerkelijk geëffectueerd is.
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P^TLITIE
Postadres

Postbus 57
2000AB HAARLEM

hfennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld doorii
Telefoon
Fax 023 - 512 92 90
V-nummer / Zaak '^^^j^B'
Zaak - 25/03/2011
Datum 30/03/2011
Onderwerp M101 Kennisgeving doorsturen van tijdelijk in bewaring genomen reis- en / of identiteitspapieren

Kennisgeving doorsturen van tijdelijk in bewaring genomen reis- en / of
identiteitspapieren
Omschrijving reis- en / of identiteitspapier:
Soort document
Nationaai Paspoort

Land van afgifte
Ghana

Documentnummer

Bovenvermeid-beseheidrtijdelijkin-bewaring genomen vanr
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteiand
Nationaliteit(en)
Geslacht

9-

: Ghanese
: vrouweiiji<

is toegezonden aan de Koninkiiji<e iViarechaussee op het vertrei<punt uit Nederland teneinde dit
op de dag van uitreis wederom aan de houdster ter hand te stellen.

Plaats; Haarlem

Datum: 30/03/2011

De korpschef van regionaal politiekorps Kennemeriand,
namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar,

\Cr

Z-B

Handtekening en dienststempel

Voor ontvangst,
vreemdelinge

V.n
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PffLITrE
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdenngenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023-512 92 9Ó'
V-nummer / Zaak J ^ H H ^ / Zaak - 25/03/2011
Datum 05/04/2011
Onderwerp M93 Bericht omtrent signalering

Aan; De Immigratie- en Naturaiisatiedienst
Noord-Oost (Zwolie)

Bericht omtrent signalering
Betreft een verzoek om signalering van

De vreemdelinge, zich noemende:

9-

Achternaam Vooma(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht
Identiteit vastgesteld

VfüW
•^^^

: Ghana
: Ghanese
: vrouwelijk
: ja (kopie bijvoegen)

Vreemdeling ook bekend onderde VD-pseudoniemen/aliassen:
Achternaam

Voorna(a)m{en)

Geb. datum

Nationaliteit(en)

Signalering:
OVR (ongewenst vreemdeling)

Reden:
onttrokken aan toezicht

Plaats: Haarlem

Datum: 05/04/2011

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

lo-7_
V.nrl
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Handtekening en dienststempel

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

In te vullen door IND
iND-paraafhoofd(plv)
Datum
Paraaf ambtenaar
Datum

{\
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