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Persoon i
* Persoontype

I vreemdeling

V-nummer
* Geslachtsnaam
Vooh/oegsel
Voornamen
* Geslacht

J

I manneiijk

* Bron pers.gegevens

5. Eigen verkiaring

Geboortegegevens
Geboortedatum

»ffi^

indicatie voliedigheid geboortedatum

I Geboortedatum is voiiedig

nn^

Geboortedatum GBA
Geboortepiaats
Geboorteiand

Giiana

Datum overlijden
Aanduiding overlijden

ZB

Nationaliteiten
Ghanese
Verwijderbaarheldsinformatie
Verwijderbaar
Toelichting verwijderbaarheid

1184 - Dublin claim gehonoreerd

Startdatum

14 04 2011

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

H
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•'9Z-25/03/2011
ZaakI
Betrokkene
Ghanese

Bijzonderheden
Datum

Medewerker

Soort
Omschrijving

01/04/2011 13:29
\(>''2 - C^

kenO4121

extern

m.

°P 01-04-2011 PV WAV aan Arbeidsinspectie'overhandigd (iomi

30/03/2011 15:15

kenO1643

intern

Brief ontvangen van DT&Vdat dossier is ontvangen. Briefis ingescand in zaak dossier.
28/03/2011 15:32

kenO1643

"'

intern

Lp dactyslip ontbreekt nog. Het dossier zal op 29-03-11 gebraciit worden naar DT&V Zaanstad.
Tevens zuilen dan de dactyslips worden gemaakt in ingevoegd worden in liet dossier.
_ .
_.
Possjer verder akkoord voor overdraoiit
-28/03/2011 09:39

kenO1429

extern

Heden alle stukken gemaild naar Dublinbureau ivm olaim op Italië.
28/03/2011 09:14

kenO2132

intern

M

extem

Hl

Be is op 28-03-2011 uitgeplaatst in detentieboot Zaandam.
27/03/2011 17:10

kenO3991

betrokkene heeft mini PV van 100 Euro gekregen, feitcode E 822 a en hem vertelt dat wanneer hij nogmaals een
boete krijgt i.v.m. de vreemdelingenwet, hij tot ongewenst vreemdeling verkiaard kan worden.
27/03/2011 17:06

kenO3991

extern

Betrokkene is gehoord en nader gehoord. Betrokkene zegt niet te kunnen schrijven en heeft derhalve niet de
verklaring van nationaliteit ingevuid, PV bevindingen op gemaakt.
25/03/2011 15:24

kenO4121

extern

Betr. is staandegehouden bij controle op grond van de Vreemdelingenwet.
Betr. is gevoigd vanaf bushalte i r ^ ^ ^ ^ ^ K waarna waargenomen is dat hij samen met een andere vrouw een
woning betrad.
Vervoigens 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 sfeerverbaai blijkt dat veelal Afrikaanse vreemdelingen illegaal arbeid verrichten in de duurdere
buurten rond Haariem.
Deze vreemdeiingen komen allen met de bus naar de regio Kennemerland, waarmee het busvervoer een centrale
plaats inneemt in het project.
Betr. is ongedocumenteerd.
Overgebvracth haar burau VP alwaar betr. in bewarings is gesteld.
Volgens dacty blijkt in 2008 in ^ B gedactyloscopeerd op grond asiel.

Toevoegen
O

Bijzonderheid bestemd voor extern gebruik

O

Bijzonderheid bestemd voor intern gebruik
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m
m
Algemene zaakgegevens
Start datum / tijd

[25| |Ö3| [2011

|12|:|29

Einde datum / tijd

[ÖTl [ÖT] [2Öïr

fÏ3l:[29i

Wijzigingshistorie
Ingevoerd
Laatste wijziging
Datum originele sluiting

25/03/2011
28/04/2011
01/04/2011

kenO3991
kenO1643
kenO1643

é

POLITIE
Postadres

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

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

t — l u l » /Zaai<- 25/03/2011
25/03/2011
HV28 Terugi<eerbesluit

Terugkeerbesluit
De ondergetekende,
'•'^

7^'

^smÊ^^Um^^^
brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
legt aan de vreemdeling, zich noemende:

C^

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

: Ghana
: Ghanese
: mannelijk

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

Dit besluit is opgelegd:

V.nr:'
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Plaats
Datum
Tijd

: Haarlem
: 25/03/2011
: 12:25 uur

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

io.z-5
Handtekening en dienststempel

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

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

ISMilWIiliit/Zaal<-25/03/2011
25/03/2011
Ml 10-A Maatregel van Bewaring

Maatregel van Bewaring
ik, ondergetekende,

/V

^ <^

brigadier van het regionaai poiitiekorps Kennemerland,
beiast met liet toeziclit op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie, leg met het oog op de
uitzetting aan

WÊÊI^ÊÊÊÊÊÊ^

de vreemdeiing, zich noemende:

^ -

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboortepiaats
Geboorteiand
Nationaiiteit(en)
Geslacht

: Ghana
: 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 ais bedoeld in artikel 4.21 van het
vreemdeiingenbesluit 2000
Geen vaste woon- /verblijfplaats heeft
Zich niet aangemeld heeft bij de korpschef
De vreemdelingenbewaring wordt noodzakeiijk geacht wegens belemmering of ontwijking
van de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure.
De navolgende overwegingen liggen daaraan ten grondslag:
dat betrokkene -hoewel hij zich niet in eigen land
bevind- de mogelijkheid om zijn identiteit vast te stellen op voorhand reeds
belemmert. Temeer hij geen activiteiten heeft ondernomen om via zijn famiiie en/of
consulaire/diplomatieke vertegenwoordiging alsnog de juiste documenten te
verkrijgen. Hierbij werkt hij zijn vertrek tegen.
Betrokkene heeft herhaaldelijk aangegeven niet uit eigener
V.nr:'

Pagina 1 van 2

beweging te zullen vertrekken.
Het feit dat betrokkene niet beschikt over voidoende middelen van bestaan,
maakt liet onwaarschijniijk dat hij zijn uitreis zal kunnen bekostigen, zodat hij niet uit
eigen beweging zal vertrekken.
Het ontbreken van bestaansmiddelen bij betrokkene geeft eerder
aanleiding tot het plegen van misdrijf en schade toegebracht aan de samenleving, dan dat
hij
kiest voor handelingen om terug te keren naar zijn land van herkomst, zoals contact
zoeken met eigen consulaire/diplomatieke vertegenwoordiging, ÏOM, politie of
hulpverleningsinstanties.
Door zich niet tijdig te melden bij de korpschef, heeft betrokkene reeds daardoor laten zien
dat hij zich aan het toezicht op vreemdelingen onttrekt.
Bij het zich onthouden van een vaste woon- of verblijfplaats heeft betrokkene zich
niet beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen op terugkeer of de verwijderingprocedure.
De weigering van betrokkene opgave van zijn verblijfplaats te doen geeft aan dat
hij heeft voorgenomen onder te duiken.
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 verkrijging van een reisdocument en aldus zijn terugkeer.

De maatregel is opgelegd:
Plaats
Datum
Tijd

: Haarlem
: 25/03/2011
: 12:50 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 vreemdeiing uitgereikt.

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

V.nnHHBUÜHId
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PffLITIE
Postadres

Postbus 57

.

Kennemerland

2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

Behandeld door
Telefoon
Fax ^ _ ^ ^
V-nummer/Zaak ^ P — B I / Zaak - 25/03/2011
Datum 25/03/2011
Onderwerp 1VI110-B Proces-verbaal van gehoor (art. 59 Vwjo. art. 5.2 Vb)

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,

•

/

^

'

brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie,
verklaar het volgende:
Op 25/0372011, te 12:28 uur, sprak ik" in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, in verband met het
bepaalde in artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000, de vreemdeling die opgaf te zijn:

q-

^

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

: Ghana
: Ghanese
: mannelijk

Nadat ik de vreemdeling in d e ^ J t a a l m.b.v. de t o l k ^ ^ ^ van het tolkencentrum telefonisch
medegedeeid had dat deze zich bij het gehoor van de inbewaringstelling kon doen bijstaan door
een raadsman, verklaarde hij geen advocaat bij het gehoor te willen, maar v/el 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 gehoord.
Het gehoor vond plaats op 25/03/2011 te 12:28 uur zonder aanwezigheid van de raadsman.

De vreemdeling verklaarde mij in de'
telefonisch het volgende:

Itaal m.b.v. de tolk'

>van het tolkencentrum

Ik heb er geen bezwaar tegen dat u na dit gehoor een advocaat in kennis stelt Ik wii wel een
adovcaat tijdens mijn verder prodecuren.

V.nnl
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Ik versta en begrijp de tolk goed.
Ik heb de Ghanese nationaliteit. Mijn gegevens, die ik aan u heb verstrekt, zijn mijn juiste
gegevens.
Het klopt als u zegt dat ik zojuist door uw collega's in een woning ben staandegehouden terwijl
ik aan het werk was.
Ik ben niet in het bezit van een paspoort of ander document waar uit mijn identiteit, nationaliteit
en verblijfsrechtelijke postitie kan blijken. Ik heb nooit contact met mijn ambassade opgenomen
om een paspoort te verkrijgen.
Ik heb geen vaste woon- of verblijfplaats. Ik slaap bij een vriend. Ik kan u dat adres niet zeggen.
Ik ben i n i ^ W vertrokken uit Ghana en v i a f P H naar ^ ^ g e g a a n . Hier heb ik tot januari 2011
verbleven en ben toen naar Nederland gegaan. Ik ben dus nu 2 n^^gndeiijrTjNedCTlarid.
Ik ben naar Nederland gekomen omdat i
i ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ik ben ook uitlMi^eggegaan omdat ik daar geen
^ -

verblijspapieren kreeg.
Ik weet dat ik illegaal in Nederland ben. Ik wil niet weg uit Nederland. Ik wil niet terug naar
Ghana o f ^ ^ f t
Een vriend van mij zorgt voor mijn levenondehoud. Ik heb geen geld.
Ik ben gezond en nooit eerder met politie en jusitie in aanraking geweest.
Ik begrijp dat ik middels een advocaat tegen mijn inbewaringstelling in beroep kan gaan.
Na afloop van het gehoor werd de vreemdeling er door mij op gewezen dat hij contact kan
(laten) opnemen met de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Ghana.
De vreemdeling heeft mij te kennen gegeven hier geen gebruik van te willen maken.
Op 25/03/2011 te 12:50 uur, werd de vreemdeling in bewaring gesteld.

Waarvan door mij,
P ^ M I ^ ^ op ambtsbelofte,

v^.^.Z-c.

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

V.nr:1
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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

« i B ^ ^ « ^ / Zaak - 25/03/2011
25/03/2011
Ml 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)

STAANDEHOUDING, OVERBRENGING EN OPHOUDING

1
Staandehouding
Wij, ondergetekenden,

\<o^i "

^ B B ^ ^ ^ ^ ^ buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal poiitiekorps
Kennemerland , BOA a k t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e n
^ ^ ^ ^ ^ , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaai politiekorps Kennemeriand
BOA a k t e t f ^ ^ ^ ^ ,
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 / t e ^ M R ^ i f c e t f ^ ^ ^ ^ , 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
: mannelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van illegaal verblijf (zie A3/3.3
Vreemdeiingencirculaire 2000) was (naar objectieve maatstaven gemeten) gebaseerd op:
Op 25 maart 2011, omstreeks 09:40 uur, hebben wij, verbaüsanten^^fc en I B M I ^ ^ , de
bushalte van lijn ^ ^ in de l Ü H H H K : te flSÊÊÊBi geobserveerd. Deze observatie vond
plaats in het kader van het busproject. In dit project word uitvoerig in proces verbaal
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 de Bijlmermeer en zijn in de regel van Afrikaanse afkomst. Het
sfeerverbaal met betrekking tot het busproject is afzonderlijk bijgevoegd. Bij de bushalte in de

V.nr:<
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^-l'C

^.

hadden wij, verbalisanten, een viertal mensen van Afrikaanse afi<onnst de bus
van lijn ^ 1 zien betreden. Wij, verbalisanten, hebben de bus, die n a a r J H I I B I ging, in een
onopvallende dienstauto gevolgd. Ter hoogte van de ^mMÊÊmmÊSÊSÊÊÊÊk^ op «^JUff—ft stapten de
vier personen uit. Een vrouw ging op ^KÊS^^^K
een andere vrouw g i n g n ^ M l i i Ik,
verbalisant^HSb, heb twee personen, een man en een vrouw, te voet gevolgd. Via de
^ ^ K H i m t iiepen de man en de vrouw naar een woning op de f ^ ^ ^ S ^ ^ t e W ^ ^ ^ B Hier zag ik beide personen aanbellen, waarna ze de woning betraden. De H H ^ K betreft
e e r V H H H R H B ü l g e l e g e n aan e e n ^ ^ ^ Hierna hebben wij, verbaiisantenVH^ en
^ H H Q f e ' , in een onopvallende dienstauto plaats genomen op een parkeerplaats tegenover de
woning. Bij telefonische navraag bij de informatieafdeling van het bureau van de
Vreemdelingenpolitie bleek dat in de woning een < | i p | ^ | J | | B j P B l l | | | | | | | | i : w o o n d c n , allen
met de Nederlandse nationaliteit. Ik, verbalisantVÏHP, vroeg twee collega's van de
Vreemdelingenpolitie ter assistentie om te observeren. Hierop hebben verbalisanten van
^ ^ P ^ en ^ ^ 1 ^ zich bij de controle aangesloten. In verband met een gerechtelijke
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. Het eerste bestanddeel \A/as de komstrnëtde bus, het tweede
bestanddeel de omschreven doelgroep, het derde bestandsdeel de duurdere buurten
(waaronder Heemstede). Het vierde genoemde bestanddeel, de arbeid, moest nog worden
vastgesteld. Hiertoe liep verbalisant ^ ^ ^ ^ ^ ^ langs de woning. Ik, verbalisant van
^ ^ ^ ^ ^ , zag in de woning een man stofzuigen en een vrouw de vioer dweilen. Hierop zijn wij,
verbalisanten naar de voordeur van de woning gegaan om een controle op grond van de
Vreemdelingenwet uitte voeren. Ik, verbalisantÉ^R, 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
de hoofdbewoonster bleekte zijn, betraden wij de woning, in de woning zag ik de twee
personen die ik, verbalisant ^ ^ É , 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, verbalisant
ï, mij ten overstaan van de man als politiemedewerker gelegitimeerd. Ik, verbalisant
|, vroeg de man of hij mij een document kon tonen waaruit zijn identiteit, nationaliteit en
verblijfsrechtelijke positie kon blijken. Hierop gaf de man, die opgaf te zijn genaamd ^ÊÊ^
^ ^ ^ aan dat hij geen legitimatiebewijs had, en illegaal in Nederland verbleef. Hierop heb ik,
verbalisant^^i^, de man staandegehouden op grond van de Vreemdelingenwet.

•

Overbrenging en Ophouding

Omdat van de staande gehouden persoon de identiteit niet onmiddellijk kon worden
vastgesteld, werd de vreemdeling op grond van artikel 50 lid 2 of 3 van de Vreemdelingenwet
2000 overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor, namelijk Hoofdbureau van poiitie te
Haarlem. De vreemdeling kwam daar op 25/03/2011 te 11:15 uur aan en werd vervolgens op
grond van artikel 50, tweede of derde iid van de Vreemdelingenwet 2000 opgehouden.

3.

V.nr;

DOCUWIENTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.21 VAN HET
VREEMDEÜNGENBESLUIT 2000, TER VASTSTELLING VAN
IDENTITEIT, NATIONALITEIT EN VERBLIJFSRECHTELIJKE
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POSITIE
Ter vaststelling van zijn identiteit, nationaiiteit en verbiijfsrechteiijl<e positie beschii<te betrokkene
niet over een in artikel 4.21 van fiet Vreemdelingenbesiuit 2000 aangewezen document.

4,

ONDERZOEK A A N KLEDING EN/OF LICHAAM EN
DOORZOEKEN VAN ZAKEN

Ter vaststelling van de identiteit, nationaiiteit en verblijfsrechtelijke positie is de opgehouden
persoon aan diens kieding en/of lichaam onderzocht en is/zijn de volgende zaak/zaken
doorzocht, te weten: kieding
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

5.

CONTROLE PERSONALIA IN SYSTEMEN EN REGISTERS

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

6.

HET VERHOOR

Nadat ik, ondergetekende,
Vo-'Z-" ^

^ M ^ ^ ^ M ^ buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps
Kennemerland , BOA akte ^ M ^ ^ ,
belast met het toezicht op vreemdelingen, 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 tijdens de ophouding door een raadsman kan doen bijstaan, verklaarde hij
geen behoefte te hebben aan bijstand van een raadsman bij het verhoor, maar wel gedurende
de verdere procedure.

Het verhoor vond plaats op 25/03/2011 te 11:45 uur zonder bijstand 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;

^

Ik ken u goed verstaan en begrijpen in de Engelse taal, wanneer ik u niet begrijp zal ik dat
aangeven. Ik ben sinds Januari 2011 in Nederiand ik weet niet meer precies welke datum dat
was. Ik was daar voor i n H ^ - I n ^ i ^ w e r d mij een verblijfsvergunning geweigerd en daarom
ben ik naar Nederland gekomen. Ik heb i n f f i i asiel gevraagd maar men geloofde mijn verhaal
n\et<^ÊSÊÊÊÊÊÊIÊÊÈÊlMÊÊÊÊÊSÊÊÊ^/ffÊÊÊÊÊÊÊÊt^\k ben daarna vneii^gj^/^f^^g^^
naar
Nederland gereisd. Ik woon rriöfriènteel i n ^ H H P K I ^ , in d e g ü B i ^ . Het preciese adres weet ik
niet. Vandaag ben ik met de bus n a a r l H M I ^ f e gegaan en ben daar in de woning waar u mij

V.nr:<
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aantrof gaan schoonmaken. Ik was samen met een vrouw met de bus naar vanuit de | Ü P i
n a a t ^ H H H t o gereisd. Ik noem deze vrouwfiBI, haar familie naam weet ik niet. Ik weet wei
dat ze uit^PBp afkomstig is. Toen ik 2 maanden geleden naar Nederland kwam was zij
degene die vroeg of ik wiide heipen met huishudelijke werk. ik weet niet op weik adres zij
woont. Ik ben met haar samen nu 3 maal op het adres in fl^MIK geweest waar u mij
aantrof. De mevrouw waar ik aan het werk was betaald mij 10 euro per uur. ik moet van haar 4
uurwerken, ik weet dat ik iliegaai ben in Nederiand. ik wist niet dat ik niet mocht werken, ik
begrijp dat ik ben meegegenomen door de vreemdelingenpolitie. U verteid mij dat erzometeen
een Hulp Officier van Justitie komt om te beslissen of ik hier moet blijven, ik begrijp dat. Ik heb
geen vragen meer.
Ik heb betrokkene medegedeeld dat hij tegen de opgelegde maatregel van ophouding beroep
kan instelien bij de rechtbank te 's-Gravenhage, Centraai inschrijfbureau Vreemdelingenzaken,
Postbus 1621, 2003 BR Haariem.
^ -

7_

FOTO'S EN VINGERAFDRUKKEN

In het belang van het toezicht op vreemdelingen zijn wei foto's gemaakt en wei vingerafdrukken
genomen van de vreemdeling.
Het onderzoek van d^^gerafdrukken heeft het volgende resultaat opgeleverd:
Treffer Eurodacj

8.

VERLENGING VAN DE OPHOUDING

Niet van toepassing.

9_

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

Op 25/03/2011, omstreeks 12:50 uur is de vrijheidsbeneming op grond van artikei 50 van de
Vreemdelingenwet 2000 beëindigd/opgeheven, omdat de vreemdeiing in bewaring is gesteid.

i'

'iO.

AANVULLENDE INFORMATIE

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

Waarvan door ons,
! Cn" 1 " ^

^ ^ ^ ^ ^ i S j ^ op ambtsbelofte,
^ ^ H l op ambtsbeiofte,
is opgemaakt, gesioten en getekend dit proces-verbaai te Haarlem op 25/03/2011.
De verbalisanten,
V nr- m H H f e
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PtTLITIE
Kennemerland

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

Aan: Raad voor rechtsbijstand

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

^ — • • § / Zaal< - 25/03/2011
25/03/2011
i-IV04 Melding vreemdelingenpiicet

Melding vreemdelingenpiket
Persoons-/proceduregegevens

^

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

: Ghana
: Ghanese
: mannelijk

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

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

V.nr:<

: vreemdelingenwet
: 25/03/2011
: 10:50 uur
: 25/03/2011
: 11:15 uur
: 25/03/2011
: 12:50 uur
: Nee

:Ja
: Nee
: Nee

;Ja
: Hoofdbureau van politie
Pagina 1 van 2

spreken is

Haarlem

Bijzonderheden
Er zijn geen bijzonderheden

Plaats: Haarlem

Datum: 25/03/2011

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

t't>

Handtekening en dienststempel

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

Kennemerland
Aan: Dienst Justitiële Inrichtingen,
Bureau Coördinatie Vreemdelingenzai<en

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
"

te Den Haag

l^^ü^/Zaak-25/03/2011
25/03/2011
M118 Aanmelding vreemdeling / voortzetting IBS in een Justitiële Inrichting

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

^ -

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

Ghana
Ghanese
mannelijk

Spreektaal

ÏNBEWARINGSTELLINGSGEGEVENS

: 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
: 5 Illegaal verbl. persoon (art. 50 VW.)
ÏBS-Categorie
; Hoofdbureau van politie
Huidige IBS-locatie
: Haarlem
Plaats
: Nee
Gereed voor uitzetting

In IBS sedert
Op grond van

Naam advocaat / raadsman

Tel:

BIJZONDERHEDEN: (psychische of fysieke toestand)

V.nr: I
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Gevaarsklasse
Zwangerschap
Medicijngebruik
Zichtbare verwondingen
Bijzonderheden:
Geen

OPS-code: onbekend

Nee
Nee
Nee

Datum: 25/03/2011

Plaats: Haarlem
De korpschef van regionaal politiekorps Kennemerland,
namens deze,
de buitengewoon opsporingsambtenaar,
\O'

' ^

Handtekening en dienststempel

TRANSPORTBERICHT

Zitting op rechtbank te

.. Datum:

Aanvangstijd

uur

Verwachte eindtijd zitting

uur

/

/,

BCV-beslissing uitplaatsen
naar
Vervoersdatum

/

/,

/

/

Contactpersoon
Telefoon
Datum
Vervoerder

Dienst Vervoer en Ondersteuning / Parket

Faxen naar

Handtekening opdrachtgever

V.nri
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PROCEDURE GEGEVENS

Tel:

Naam ambtenaar DT&V
Gereed voor uitzetting
Verwijdering naar

: ja/nee

•

Presentatie amb/consuiaat

: ja/nee

Reisdocument

: ja/nee

Datum
Tijdstip
Vluciitnummer
Wanneer
Welke
Soort
Nummer
Geldig tot

/

/,

uur

GEDRAG / MEDISCH
(In te vullen door de behandelend ambtenaar Dienst Terugkeer en Vertrek)

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.nni

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

Bedrag en valuta
Aantal en soort
Bestemming

Aantal tassen:

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

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie
^~
_ _ _ „ _ ^
J B i l O f l f i T / Zaai< - 25/03/2011
25/03/2011
HV12 Proces-verbaal van verhoor

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,

\O , T

'{^

^ ^ M B ^ ^ ^ , buitengewoon opsporingsambtenaar van liet regionaal politiekorps
Kennemerland, BOA akte ^ — I ^ I P i
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
op 25/03/2011, te 12:50 uur, hoorde ik in Bureau VRP Haarlem te Haarlem, de vreemdeling:

s>

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

: Ghana
: Ghanese
: mannelijk

De vreemdeling werd telefonisch verhoord in de^
tolkencentrum .

laalm.b.v. de tolk (

De vreemdeling verklaarde het volgende:
1. Naam, adres, v^oon en/of verblijfplaats (NAW-gegevens)?
Mijn naam i s l 1 | p p i i l ^ i k ben geboren op ^ H H ^ ^ ^ P inl
- ^ j ^ ^ g H i B i l i H U i ^ ^ ^ , ik weet niet hoe dat adres heet.
2. Welke nationaliteit heeft u? •
Ik heb de Ghanese Nationaliteit.
3. Heeft u rechtmatig verblijf in Nederland?
Nee, ik weet dat ik illegaal ben.
4. Heeft u zich in Nederland bij de bevoegde autoriteiten gemeld?
Nee.
5. Kunt u uw identiteit aantonen met een identificerend document?
Nee, ik heb helemaal niets.
6. Kunt u uw identiteit aantonen met andere bescheiden?
Nee.
7. Beschikt u over bagage en waar bevindt zich deze?
Nee.
8. Bent u eerder in contact geweest met politie en justitie?
V.nr: I

Ivan het

Ghana. Ik woon
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Nee, ik heb nog nooit iets misdaan.
9. Kunt u de namen en adressen opgeven van personen waarmee u famiiierechteiiji<e
betrei<i<ingen hebt of van andere u bekende personen in Nederiand?
Nee, ik ken hier heiemaai niemand.
10. iHoe voorziet u in uw ievensonderhoud?
ik maak soms huizen sohoon en daar verdien ik net genoeg mee om van te leven.

Waarvan door mij,

\<s> .V'

. ^ i M ^ Ü J i l ^ op ambtsbeiofte,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit prooes-verbaai te Haariem op 25/03/2011.
De verbaiisant,

V.nnl
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PlfLITIE
Postadres Postbus 57

Kennemerland

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

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

^lKBBli/Zaai<-25/03/2011
27/03/2011
HV24 Proces-verbaal van nader veriioor

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,

\o

,a

t, buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps
Kennennerland, BOA akte ^ÊÊÊÊÊÊS^,
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaar het volgende:
op 27/03/2011, te 11:10 uur, hoorde ik in iHoofdbureau van politie te Haarlem, de vreemdeling:
Achternaam

"^

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

: Ghana
: Ghanese
: mannelijk

De vreemdeling werd telefonisch verhoord in del
tolkencentrum .

ktaal m.b.v. detolkl

I van het

De vreemdeling verklaarde het volgende:
Ik kan de tolk goed verstaan en begrijpen. U vraagt hoe het met mij gaat. Het gaat goed m.et
mij. U vraagt of ik inmiddels een advocaat heb gesproken. Ik heb inderdaad een advocaat
gesproken.
Mijn naam i s f | ^ A , M ^ i k ben geboren op ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ in de stad { H H f f in Ghana. Ik
heb de Ghanese nationaliteit, ik heb altijd in Ghana gewoond. Ik heb geen identiteitsdocument
of iets anders dat ik aan u kan tonen. Ik heb nog nooit een paspoort gehad maar ik had wel een
Ghanese identiteitskaart. Deze identiteitskaart is van mij afgenomen door criminelen i n ^ A . Ik
ben daar bestolen.
U vraagt mij waarom ik uit Ghana ben weggegaan. Ik ben uit Ghana weggegaan omdat ik de

V.nr:(
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U vraagt mij of ik de vlag van Giiana kan omschrijven en wat de hoofdstad en wat de
munteenheid is. De kleuren van de vlag zijn rood, geel en groen, de hoofdstad van Ghana is
Accra en de munt eenheid is de Sidi.
U vraagt naar mjin familie.

U vraagt of ik aan documenten kan komen via de Ghanese Ambasade. Misschien kan dat wel
maar ik wil dat liever niet want dan kan u mij terug sturen naar Ghana. Ik blijf liever in Nederland
in de gevangennis dan dat ik terug ga.
U vraagt mij wat ik doe om in leven te blijven.
Om in leven te blijven maak ik soms bij mensen thuis schoon. Ik doe geen andere
werkzaamheden. Ik kan daar net van leven.

Waarvan door mij,
M i — f j i - op ambtsbelofte,
\iX

is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 27/03/2011.
De verbalisant,'

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

Kennemerland

•

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

1 1 1 1 — W # / Zaa!< - 25/03/2011
27/03/2011
HV11 Proces-verbaal van bevindingen

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,

\ty- T - ^

^ • B ^ B ^ ^ e r , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps
Kennemerland, BOA a k t e ( | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,
belast met het toezicht op vreemdelingen.
verklaar het volgende:

£P

Op 27maart 2011 omstreeks 16:00 heb ik verbalisant betrokkene verzocht een verklaring van
nationaliteit in te vullen. Betrokkene verklaarde niet in staat te zijn deze verklaring in te vullen.
Betrokkene verklaarde niet kunnen lezen en schrijven, noch in de door hem gesproken taal
noch in een andere taal.

Waarvan door mij,
.

'7 ^ C'

fl^HI^B

op ambtsbelofte,

is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 27/03/2011.

C'^

De verbalisant.

V.nnl
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* politie

Êi^-SSÖ=—"^"^ | K S S S » , «

Kennemeriand

G Z^

Proces-Verbaal
Dl

O '^

Jaar

llDlSP.
Tijdstip

DalaWbte BCVB:

Datum ontvangst BCVB:
'i Autosnelweg

Autowegi

Andere
weg

3n

1D
2D
Direct betaaid
KwltantlenuntimEr

d 5| 5n

Verbalisantnummer

Plaats / gedrugirig ^pvertreding: (de voor het openbaar verkeer openstaande (vaar)weg /
thv

Gewone
weg

Verplicht (brom)
fietspad

5n

BD

D Binnen beb. kom
D Bulten beb. kom

Afwijkend bedrag D ja
(alleen strafrechO • nee
(Pen*)

Naam OM functionaris l.v.m.
afwijkend bedrag

Weflsleepwaardig

Weggesleept

In bewaring gesteid na vordering
onmiddellijfe betaling

' inbeslagname
• la n goedetEn (KVi bijgevoegd)

n Ja

• nee

D ja

Dja

Pnee

Fiojectcode

• nee

Merk/type
Categorie
Ik, ambtenaar, constateerde dat op genoemde
daium, tijdstip en plaats, door beiiokkene/uerdachte met het omschreven voertuig de volgende
qedraging/overtreding werd verricht/gepleegd;

lehoord doorverbaibant.nummer: u
rdachte/belrc
Deverdachtemetrokkens is medegedeeld dat h W niet tot anwoorden is verplicht: D Ja

Feitnummer

?EJ>^

<^.

Verdachte j a man

IT

iXf

Verklaring Cl verdachte

D vrouw

UAY-^

l—jly-J^kL^

Dnee

p.betrokkene
i^.

stafrordering tarieven en jeltomschriivingen enz, onder nummer
Beginnend bestuurder;* lemetein |becorlgeerd
Sanctiebedrag
Toegestaan
D J a / D Nee
€
n iViiiitair
De betrokk^ne/verciachte gaf, daarnaar gevraagd, Personalia contorm getoond idocumentnummar
noteren) D r b w / D p a s p . / • NL iD kaart /
op te zijn genaamd:
Dvreenid.iD kaart/g &fiJA'% <•
Naam:

Adres:
Postcode;

Woonplaats:

• Telefoonnummer:

Postcode

Woonplaats

Zü^op"

Land

* invullen verplicht bij snelheidsovertreding op gewone- en autoweg > 30 km/h,
op autosnelweg > 40 kmlf^. Weven bij gereden snelheid > 80 km/h, art 5

gegevens
van de
eigenaar/
houder

é

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

•

Kennemeriand

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

^^iiW88l/Zaai<-25/03/2011
28/03/2011
HV11 Proces-verbaal van bevindingen

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,
i ^ i ü l f c ^ g f c p ^ ^ ^ ^ , brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
1 ^ ' X ' ^ belastmet het toezicht op vreemdelingen.
verklaar het yolgeride;^

In de Ml 11a van de vreemdeling ^ B H ^ ^ P . geboren o p 1 H | H | ^ ^ f e , van Ghanese

^ -

nationaliteit. Is abusievelijk vergeten te vermelden dat de andere persoon ook naar een
identiteitsdocument is gevraagd. In de woning werden namelijk 2 personen aangetroffen, die
schoonmaakwerkzaamheden aan het verrichten waren. Namelijk de vreemdeling @ i ^ en een
vrouw. De vrouw kon ook geen document tonen en is ook in de woning staandegehouden. Van
deze staandehouding een apart proces-verbaal opgemaakt.

Waarvan door mij,
\O- l-^

^

^

^

^ op ambtseed.

is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 28/03/2011.
De verbalisant.

V.nr:!
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PlfLITIE
#

Postadres

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

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

P ^ W H i ^ / Zaak - 25/03/2011
28/03/2011
Ml 19 Dossier vreemdelingenbewaring

Dossier vreemdelingenbewaring

Datum overdracht aan DT&V:

Persoons-/proceduregegevens

^

-

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

Ghana
Ghanese
mannelijk

Taal (verhoor)
Identiteit vastgesteld op
(PIL) niveau

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

Voorna(a)m{en)

Geb. datum

Nationalitelt(en)

Identiteitspapier(en):
Er zijn geen Identiteitspapieren geregistreerd binnen deze zaak.

Raadsman
Raadsman
Telefoon

:
:

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

V.nr: \
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() Proces-verbaal van strafrechtelijke staandehouding
() Proces-verbaal van strafrechtelijke aanhouding
() Artikel van Algemene Politieverordening
(x) Proces-verbaal van staandehouding (vreemdelingenwet)
(x) Proces-verbaal van ophouding
() Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 50 Vw(ophouding)
() Beschikking verlenging ophouding
(x) Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 59 Vw(bewaring)
(

(x) Proces-verbaal verhoor bewaring

'\

(x) Beschikking maatregel bewaring
() Proces-verbaal aanvullend identiteitsonderzoek
() Aangemeld bij Bureau Coördinatie Vreemdelingen datum
(x) Geplaatst in Detentieboot Vrouwe Justitla l+ll d.d. 28/03/2011
() Aanvraag verblijfsvergunning op grond van artikel 14 of 20 Vreemdelingenwet 2000 (regulier)
() Beschikking afwijzing aanvraag op grond van artikel 14 of 20 Vreemdelingenwet 2000
(regulier)
() Aanvraag verblijfsvergunning op grond van artikel 28 of 34 Vreemdelingenwet 2000 (asiel)
() Rapport nader verhoor asiel
() Beschikking afwijzing op grond van artikel 28 of 34 en 39 Vreemdelingenwet 2000 (asiel)

i

() Beschikking ongewenstverklaring
^'

() Uitreiking beschikking ongewenstverklaring / Publicatie Staatscourant (kopie)
() Strafrechtelijke antecedenten
() Formulier (voortgangs-)gegevens verwijd6ring(IVl120)
() Procedure voorlopige voorziening: ja/ nee; Zo ja, naar voren gehaald: ja/ nee
(x) Overige gegevens:

^

Betr. is staandegehouden bij controle op grond van de Vreemdelingenwet.
Betr. is gevolgd vanaf bushalte i n I W B ^ ^ ^ 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 blijkt dat veelal Afrikaanse vreemdelingen illegaal arbeid
verrichten in de duurdere buurten rond Haarlem.

V.nnl^^HIfe
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Deze vreemdelingen komen allen met de bus naar de regio Kennemerland, waarmee het
busvervoer een centrale plaats inneemt in het project.
Betr. is ongedocumenteerd.
Overgebvracth naar burau VP alwaar betr. in bewarings is gesteld.
Volgens dacty blijkt in 2008 in^^gedactyloscopeerd op grond asiel.

^

'

Betrokkene is gehoord en nader gehoord. Betrokkene zegt niet te kunnen schrijven en heeft
derhalve niet de verklaring van nationaliteit ingevuld, PV bevindingen op gemaakt.
betrokkene heeft mini PV van 100 Euro gekregen, feitcode E 822 a en hem vertelt dat wanneer
hij nogmaals een boete krijgt i.v.m. de vreemdelingenwet, hij tot ongewenst vreemdeling
verklaard kan worden.
Heden alle stukken gemaild naarl

V.nr:'

1 ivm claim op^
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POLITIE
Postadres Postbus 67
2000AB HAARLEM
Regio
Korpsonderdeel
Behandeld door
Telefoon
Fax
V-nummer/Zaak
Datum
Onderwerp

9-

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

Aan: Dienst Terugkeer en Vertrek

• M W n M / Zaak - 25/03/2011
28/03/2011
HV22-A Overdrachtsdossier IBS

Overdrachtsdossier V.nr.'

IBS

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

: Ghana
: Ghanese
: mannelijk

Aliassen PSHV:
Aliassen

:nee

identificatie:
ID-Document
: Niet aanwezig
Identiteit vastgesteld op (PlL)niveau : 5. Eigen verklaring
Terugkoppeiing:
Terugkoppeling resultaten gewenst

: nee

iBS:
Datum inbewaringstelling
Kwaliteitscontrole verricht door:

V.nr: I

.-25/03/2011
Datum:

Pagina 1 van 2

Inhoud product
Inhoud

Dossierstuk

Voortraject inbewaringstelling

(Verplicht)

Proces verbaal van staandehouding/aanhouding/overdracht
Bescheiden dwangmiddelen

K
(

(x)

(Verplicht)

Proces verbaal van verhoor IBS

(M110 B)

(y)

Maatregel vanIBS

^^^,,_^

[J

Dossier vreemdelingenbewaring
Aanmelding BCV
iVIelding vreemdelingenpiket

rM119)
^^^^^8
(HV04)

(y\

Identiteitsdossier

Bescheiden aanvraag LP
Foto's
LP Dactyslip

x)

(Aileen verplicht bij ongedocumenteerden)

Proces verbaal van identiteitsverhoor (1 e lijns)
Proces verbaal van identiteitsverhoor (nader)
Proces verbaal van verhoor
Uitslag onderzoek voorwerpen
Resultaten omgevingsonderzoek

({

(Ml 11-A)

(HV12)
(HV24)
(HV12)

(x)
(x)
n
/\
/{

(Meen verplicht bij ongedocumenteerden)

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

Naticnaliteitsverklaring

P.
(X)

>
'

Lopende onderzoeken

(indien aangekruist zie onder bijzonderheden)

Bij derden uitstaande vraagstelling

,^

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

(H\/21)
(HV23)

(x)
(x)

Bijzonderheden:

Pagina 2 van 2

Politie

[

•IA. ftankmfaing van iMsdiikkina (WAHV) K. Renniigevinjvan beksunng (Sd
^s. Bsidlkking (WAHV]
S. AantoMstng VM stfafbsjdiikkina (Ft)
T,Tl>Mi)!T)
Protes-Verbaal

Kennemerland

Datum ontvangst BCVB:

lU U iVl iVl E R

Öl
Maand

Jaar

Tijdstip

Datalypi$t6 BCVB:

Autosnelweg

AUtOWEJ

1D

2n

Aidera
Gewona
Verplicht (brom)
D Binnen beb. kom
weg
weg
D Buiten bab. kom
30
8n
Afwijkend bedrasD Ja
Naam OM functionaiis Lvjn.
aiwijtodbsorag
^ll««n strafrecht) D nee
(Pen*)

sa.

Direct betaald
KwitantiBiuramtf

Verbalisan<nuram«r

ing; (de voor tiat openbaar verkeer openstaande (vaar)OTeg / locatie)
thv

MerW^pi

Feitnummer

?

"^Bl

Nummer document:

Weggesleept

n |a

D nee

Pro^code

Kisgr

Ik, ambtenaai; constateerde dat op genoemde
Categorie
datum, tifdstip en pbats, door beUokkenetertfachtfi met het omschwen voertuig de volgende
SKJramigAwertrgding werd vem'cht^'gepleegd:

i

In bewan'ng gesteld na vorden'ng
Wegileepwaaidls
onmiddellijke betaling
n ja D nee
D ia D nee
Inbeslagname goederen (KW bjgBvoegd) D j a Dnee

Verdachtabetrokkene oehoord dDorverbarisant.nummer:

BJ>^

De mdachtatetrokkene E med^edeeld dat hijaj niet tot anfevoorden is veiplldit; D ja

<\,

Verdachte 0 man

TT

O vrouw

f Ja f

Verklaring Dvardachte

ÜM'^I if^ vu'cT

Personalia contorm getoond (dKomentnummer
noteren) Orbw/ Ppasp./D NL ID taart /
D vreemd. ID kaart / D
(jig/;^
BurgeRervicenuinmer:
sfgifie daium Té rijbCTijs:*
• vrouw

Naam

Naam:

Vooivoegsel

Adres:
Postcode:

Woonplaats

'ZO^^P

OPTIES

SNELHEID

gegevens
van da- eigenaar/
houder

Woonplaats:

TelÉfoonnummen

AdfërbürökKenSViriau, .^
Postcode

n nee

pbetrakkone

* Invullen verplicht bij srielheHsoverfeding op gewone- efi autoweg > 30 kmA,
op autosneiweg > 40 W h , kleven bij gereden snelheid > 80 km/h, art 5

Und

NR.

voigen
3. gev. worden
4. inlopen
5. uitlopen
6. radaréatso
10.trajedmeting
13. Lasergun
15. trajectmeting uitlopen

Optienummer-vermetden en aankruisen wat van toepassing is
Gemeten/afge- ineiheid
lezsn snelheid volgens ijktabal

Qecorigeerde/ Toegestane
werkelijke
snelheid
snelheid

ivleetafaand nTu5senafst3nd
in iïieteis
• gemeten op
afstand

kim/h

iJkingsda^um meetmiddel
Geldig tot

km/h
Gevaar
DJa
DNea

Geschatte snelheid

knVh

roegestarfe snelheid Wegwerkjli.

knVh
Werd er gewelkt

Bord:
• Al
• A3
• Nee
Plaatsomschrtjuing verkeeiaicnt (kruising, thv)

• Ja

nja

km* QNee

3. afstand Sdit
4. abt. stopstreep

knVh
Merk
meEtmiddel

Serlenummer
meetmiddel

Afstand hart rijlijn
meetpunt in meters

3. kinband los
3. idem en gesp achtbaar
3. admosf. ormt.
ierïejiummer

SNORFIETS

rollenbank
•0yr)0star2C

2y^ ^1 IK ci.
ÖphoucA^^

gegevens.

1=vrije tekst

ïpmeriinge
verbalisant

• verbalisant nrjL

igevensievsrbaiisanl
• ambtseed Bambtsbelofte

-2-G:

Ukdatum
Geldig tot

rj/

Gemeten constr. correctie Gecorrigeen:ie i Toegestane constr. Overschrijding
Bedienaar rollenb.
snelheid
constr. snelheid snelheid + 5km/h constr. snelheid
knvti
knVh
knVh
met
km/h

/jix^ fsl^a^U^ltstic/^^

I (De in de bijlagein) vermelde gegevens maken onderdeel uit van dit pmces-verbaal)
verhailsant nr.:
Gegevens 2e verbalisant
verbalisant nr.:
f^l S ^ | * |

• ambtseed O ambtsbelofte

f/t/c^ïr/^i.

Gegevens 3e verbalisant
• ambtseed

•ambtsbebfte

verbalisant nr.:

