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TPersoon o
* Persoontype

I vreemdeling

V-nummer
* Geslachtsnaam
Voorvoegsel
Voornamen
* Geslacht

I mannelijk

* Bron pers.gegevens

|5. Eigen verklaring"

Geboortegegevens
Geboortedatum

•

Indicatie volledigheid geboortedatum

»[^

Geboortedatum GBA
Geboorteplaats
Geboorteland
Datum overlijden

rzzz

Aanduiding overlijden
Nationaliteiten

Salvadoraanse
Verwijderbaariieidsinformatie
Verwijderbaar

Ü5_

Toelichting verwijderbaarheid

|98 - Geen rechtmatig verblijf (meer)

Startdatum

[26~| [Q5~| [2ÖÏI

I

Einddatum
Adressen
j

Soort
Insiuiting

Straat
Portelabaan 7

Poste.

Plaats

3045AT

Gemeente

Adres sinds

Lev.

Rotterdam

Dienst Terugkeer en Vertrek

Ruimtes voorvrijiieidsbeneming (laatste 3)
Er zijn geen ruimtes voor vrijheidsbeneming
Contactgegevens
Telefoonnummer
Identificerende nummers
A-nummer
BSN
Biometrienummer
StrafrechtKetenNummer

[

~
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Wijzigfngshistorie
Ingevoerd
Laatste wijziging B W
Laatste wijziging

25/05/2011
24/06/2011
17/11/2011

kenO4121
VIP-i<oppeling
ken04470
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Z-25/05/2011
ZaakËl
Betrokkene
Salvadoraanse

Bijzonderheden
'~^

Datum

Medewerker

Soort
Omschrijving

27/05/2011 09:48

kenO1643

intern

Dossier aki<oord voor overdracht DT&V. Detxentr. Rotterdam.

Z'O

26/05/2011 13:12

icenO4121

extern

Betr. is samen met partner uitgeplaatst naar U C ^ ^ ^ ^ ^ ^ M
26/05/2011 13:10

kenO4121

extern

Betr. heeft telefonisch contact gehad met het consulaat v a n t f ^ ^ ^ ^ .
26/05/2011 10:34

kenO4121

extern

1^;

m

Betr. gehoord ivm arbeid.
26/05/2011 10:34

kenO4121

extern

Betr. een mini pv niet meiden uitgereikt.
Aan betr. meegedeeld dat bij 2e mini pv een voorstei ongewenstverkiaring zal worden opgemaakt.
26/05/2011 08:57

kenO4121

extern

Paspoort van betr. is op 25-05-2011 gebracht.
Ingescand en ontvangstbewijs aan betr. afgegeven.
BCV in kennis gesteld dat betr. naar een UC uitgeplaatst kan worden samen met echtgenote.
25/05/2011 15:33

kenO4121

extern

De Arbeidsinspectie zal op de hoogte gebracht worden ivm het verrichten van arbeid zonder TWV.
25/05/2011 13:27

ken04508

intern

25-05-2011
BE heeft voor aariieverenp^poort gebeld met:
25/05/2011 13:26

ken04508

extern

25-05-2011.
BE heeft gebeld voor aanleveren paspoort.
25/05/2011 13:05

kenO4121

extern

Betr. is samen met echtgenote (Vnr|pJilliiii||^) staandegehouden bij controle in een woning t |
Betr. was aldaar aan het werk in de schoonmaak.
In het kader van het busproject controle uitgevoerd op grond van de Vreemdelingenwet (sfeerverbaal separaat
bijgevoegd).
Betr. gaf aan al ^ jaar illegaal in Nederland te verblijven.
Toevoegen
O

Bijzonderheid bestemd voor extern gebruik

O

Bijzonderheid bestemd voor intern gebruik

m
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m
Algemene zaakgegevens
Start datum / tijd

[25| |Ö5| [2011

|1O|:|52

Einde datum / tijd

[27i[Ö5l|2011

för|:l4Fl

Wijzigingshistorie

('

.

Ingevoerd
Laatste wijziging
Datum originele sluiting

25/05/2011
22/07/2011
27/05/2011

kenO4121
kenO1643
kenO1643

é

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

•

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
^ ^ ^ ^ ^ Zaak-25/05/2011
25/05/2011
HV28 Terugkeerbesluit

Terugkeerbesluit
De ondergetekende,

I^Qs^ 2~i3

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

?•

Achternaam
\/oorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Geslacht

: El Salvador
: Salvadoraanse
: 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: I
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Plaats
Datum
Tijd

: Haarlem
: 25/05/2011
: 10:33 uur

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

Ib-T-C

Handtekening en dienststempel

Een afschrift van dit besiuit 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 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.nri
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POLITIE
#
Postadres Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023-512 92 90
V-nummer / Zaak ^ ^ ^ ^ I Zaak - 25/05/2011
Datum 25/05/2011
Onderwerp M110-A Maatregel van Bewaring

Maatregel van Bewaring
Ik, ondergetekende,

x^-t-c:

^ ^ H ^ H ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ b r i g a d i e r van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens hulpofficier van justitie, leg met het oog op de
uitzetting aan

de vreemdeling, zioh noemende:

^

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

El Salvador
Salvadoraanse
: mannelijk

de maatregel van bewaring op, zoals bedoeld in artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf).
Deze maatregel wordt gevorderd door het belang van de openbare orde omdat er aanwijzingen
zijn om te vermoeden dat betrokkene zich aan de uitzetting zal onttrekken, hetgeen blijkt uit het
feit dat betrokkene
Niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 van het
vreemdelingenbesluit 2000
Geen vaste woon- /verblijfplaats heeft
Zioh 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:
Uit het handelen van betrokkene tot op het moment van aantreffen is op geen enkele
wijze gebleken dat hij voornemens is eigener beweging te vertrekken.
Betrokkene heeft zich buiten de rechtsregels voor verblijf desondanks toch hier te lande
opgehouden, zonder activiteiten te ondernemen zich alsnog van de juiste documenten te
voorzien.
Door zich niet (tijdig) aan te melden bij de korpschef heeft betrokkene reeds daardoor laten
V.nn'
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zien dat hij zicii aan het toezicht op vreemdelingen onttrekt en elke vorm van voorbereiding
terugkeer of verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert.
Door geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben stelt betrokkene zich niet beschikbaar
voor voorbereidingen op terugkeer en/of de verwijderingprocedure.
Het feit dat betrokkene niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, maakt het
onwaarschijnlijk dat hij zijn uitreis zal kunnen bekostigen, zodat hij niet uit eigen beweging
kan en/of zal vertrekken.

De maatregel is opgelegd:
Plaats
Datum
Tijd

: Haarlem
: 25/05/2011
: 10:45 uur.

De iVIinister voor immigratie en Asiel,
voor deze,
de hulpofficier van justitie,
de brigadier.

\o- 2 ' ^

Handtekening

Een afschrift van deze maatregel is onmiddeliijk aan de vreemdeling uitgereikt.

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

^•"''•""

""•
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PiëfLiTrE
Postadres

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon i
Fax 023 - 512 92 90
V-nummer/Zaak W^^SÜ/Zaak-25/05/2011
Datum 25/05/2011
Onderwerp M110-B Proces-verbaal van gehoor (art. 59 Vwjo. art. 5.2 Vb)

PROCES-VERBAAL
Ik, ondergetekende,

•\^

2 (Z

brigadier van het regionaal politiekorps Kennemerland,
belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens huipofficier van justitie,
verklaar het volgende:
Op 25/05/2011, te 10:40 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:

^ .

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

: El Salvador
: Salvadoraanse
: mannelijk

Nadat ik de vreemdeling in de Spaanse taal m.b.v. de tolk 270 van het tolkencentrum
telefonisch medegedeeld had dat deze zioh bij het gehoor van de inbewaringstelling kon doen
bijstaan door een raadsman, verklaarde hij geen advocaat bij het gehoor te wiiien, maar wel
rechtsbijstand gedurende de verdere procedure van bewaring wil, waarna ik de
advocatenpiketdienst/piketadvocaat aisnog ingelicht heb.

Bovengenoemde vreemdeling werd door mij, verbalisant, vóór het opleggen van de maatregel
van bewaring gehoord.
Het gehoor vond plaats op 25/05/2011 te 10:40 uur zonder aanwezigheid van de raadsman.

De vreemdeling verklaarde mij in de Spaanse taal m.b.v. de tolk 270 van het tolkencentrum
telefonisch het volgende:
Ik versta en begrijp de tolk goed. Ik vind het goed dat u na dit gesprek een advocaat in kennis
stelt.

V.nr:*
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Ik ben op ^ ü M l ^ e c l e r l a n d ingereisd. Bij binnenkomst heb ik mij niet gemeld bij de
vreemdelingenpolitie. Ik ben El Salvador uitgegaan omdat ik^

Om in Nederland te verblijven hebben wl], vlak na binnenkomst, contact opgenomen met een
advocaat. Met hem hebben wij diverse gesprekken gehad. Eohter tot op heden is er niets
geregeld en ik heb ai een hele tijd geen contact met de advocaat.
Ik woon samen met mijn vrouw in f | | | | | j | | | | ^ Het adres weet ik niet. Misschien dat mijn vrouw
dit weet. Dit was deeerstekeerdat ik in aanraking kom met de politie.
Mijn paspoort ligt i n p i l i m Ik zal een vriend van mij bellen, om mijn paspoort naar het
bureau te brengen.
ik weet dat ik illegaal ben. Ik zal verder alles met een advocaat bespreken.
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 EI Salvador.
De vreemdeling heeft mij te kennen gegeven hier wel gebruik van te willen maken.
Op 25/05/2011 te 10:45 uur, werd de vreemdeling in bewaring gesteid.

Waarvan door mij,
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o p ambtseed,
is opgemaakt, gesloten en getekend dit proces-verbaal te Haarlem op 25/05/2011.
De hulpofficier van justitie.

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

Kennemerland

Aan: Raad voor rechtsbijstand

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
fl^l^^V
Zaak - 25/05/2011
25/05/2011
HV04 Melding vreemdelingenpiket

Melding vreemdelingenpiket
PersoonS'/proceduregegevens

^ "

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

EI Salvador
Salvadoraanse
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

; vreemdelingenwet
: 25/05/2011
: 09:35 uur
: 25/05/2011
: 10:00 uur
: 25/05/2011
: 10:45 uur
: Nee

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

:Ja

V.nr:

: Nee
: Nee

;
: Spaanse

:Ja
: Hoofdbureau van politie

Pagina 1 van 2

spreken is

Haarlem

Bijzonderheden
Samen met echtgenote vnr J

^Plaats: Haarlem

Datum: 25/05/2011

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

'~-^"-2"t^

Handtekening en dienststempel

V.nrd
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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 Vreemdgln^enpolitie

023-512 92 90
fl^m^li/Zaak-25/05/2011
25/05/2011
MH1-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,
kari'-L^

-^ ^ B M i ^ ^ buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal politiekorps Kennemerland ,
BOA akte nr ^ ^ ^ ^ en
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M ^ H ^ I ^ , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland , BOA akte nr P ^ ^ ^ j ^
belast met het toezicht op vreemdelingen,
verklaren het volgende:
Op woensdag 25/05/2011 te 09:35 uur hebben wij op grond van een redelijk vermoeden van
illegaal verblijf, i n / o p / t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e ^ ^ H I B ter vaststelling van de identiteit,
nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie staande gehouden een persoon, die opgaf te zijn:

9-

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

El Salvador
Salvadoraanse
mannelijk

Het hiervoor genoemde redelijke vermoeden van illegaal verblijf (zie A3/3.3
Vreemdelingencirculaire 2000) was (naar objectieve maatstaven gemeten) gebaseerd op:
in het
Op 25 mei 2011, omstreeks 08:55 uur, hebben wij, verbalisanteni
kader van het busproject een observatie uitgevoerd bij een bushalte gelegen aan de
gjilii^^
ter hoogte van J M É É H B H B I In het busproject wordt uitvoerig in
proces verbaal weergegeven, dat in de politie regio Kennemerland bij controles uitgevoerd door
de Vreemdelingenpolitie is gebleken dat veel schoonmaakwerk door mensen word verricht, die
geen rechtmatig verblijf hebben. Deze mensen komen veelal uit de regio Amsterdam en zijn in
de regel van Afrikaanse afkomst. Er zijn echter ook mensen aangetroffen van Midden- dan wel

V.nr:
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Zuid Amerikaanse en Aziatisclie afkomst die geen rechtmatig verbiijf in Nederiand hadden. iHet
sfeerverbaal met betrekking tot het busproject is afeonderiijk bijgevoegd. Wij, verbaiisanten,
zagen dat bij bovengenoemde bushaite twee personen uitstapten. De man en vrouw waren zo
te zien van Zuid Amerikaanse, dan wei iVIidden Amerikaanse afkomst, ik, verbaiisant
I heb de twee personen, een man en een vrouw, te voet gevoigd. Via de
liepen de man en de vrouw naar een woning aan d e ^ ^ B l ^ ^ ^ t e
i. Hier zag ik dat beide personen de woning betraden. De i m B I l S b e t r e f t een

I Hierna hebben wij, verbaiisanten\|H8fÉHHHHII i*^ ^^'^
onopvaiiende dienstauto plaats genomen in < l | | | | | | | | p i ^ ^ ^
de woning. Bij

^ -

V

teiefonische navraag bij de informatieafdeiing van het bureau van de Vreemdeiingenpoiitie
bieek dat in de woning mmÊÊÊÊÊ^igg^s^sHÊ^ÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊi^^Noonden. aiien met de
Nederiandse nationaiiteit. in verband met een gerechteriijke uitspraak in een op 1 februari 2011
uitgevoerde controle op grond van het busproject, bleek dat er vier bestanddelen van belang
waren voor een redelijk vermoeden van Illegaal verblijf. Bij de controle uitgevoerd op 25 mei
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 ( j ^ n — É I É ^ — M i ) Hptvprrift
genoemde bestanddeel, de arbeid, moest nog worden vastgesteid. Ik, verbalisant
i ^ — f ^
zag vanuit de parkeergarage, die zicht had op de huiskamer van de woning, dat de man de
vensterbank aan het stoffen was. Hierop zijn wij, verbalisanten naar de voordeur van de woning
gegaan. Ik, v e r b a l i s a n t ^ ^ ^ heb aangebeid 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 iater de
hoofdbewoonster bleek te zijn, betraden wij de woning. In de woning zagen wij, verbaiisanten,
de twee personen die v e r b a l i s a n t ^ l B ^ ^ M l v a n a f de bushalte op r | - T | ^ B B 1 ^ | | ^ h a d
gevolgd. De man was in de huiskamer nog de vensterbank aan het afstoffen, en de vrouw stond
in de keuken op een trap. Ik, v e r b a l i s a n t ' ^ ^ zag dat ze daar een keukenkastje aan het
afnemen was met een doek. Hierop hebben wij, verbalisanten, ons ten overstaan van de man
en vrouw ais politiemedewerkers geiegitimeerd middels onze politielegitimatiebewijs. Wij,
verbalisanten, vroegen de man en de vrouw ons een document te tonen waaruit hun identiteit,
nationaliteit, en verblijfsrechtelijke positie kon biijken. Hierop gaven zowel de man als de vrouw
aan dat ze geen identiteitsbewijs hadden, en beide illegaal in Nederland verbleven. De man
desgevraagd a a f o p t e z i i ^ f i ^ a m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de vrouw gaf desgevraagd op te
zijn genaamd ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J Hierop hebben wij, verbalisanten, de man
en de vrouw staandegehouden op grond van de Vreemdelingenwet. Voor elke staandehouding
is afzonderiijk proces-verbaai opgemaakt.
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 Bureau VRP Haarlem te
Haarlem . De vreemdeling kwam daar op 25/05/2011 te 10:00 uur aan en werd vervolgens op
grond van artikel 50, tweede of derde lid van de Vreemdelingenwet 2000 opgehouden.

3,
V.nr«

DOCUMENTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.21 VAN HET
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VREEMDELINGENBESLUIT 2000, TER VASTSTELLING VAN
IDENTITEIT, NATIONALITEIT EN VERBLIJFSRECHTELIJKE
POSITIE
Ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie beschikte betrokkene
niet over een in artikel 4.21 van het Vreemdelingenbesluit 2000 aangewezen document.

4.

ONDERZOEK AAN KLEDING EN/OF LICHAAM EN
DOORZOEKEN VAN ZAKEN

Ter vaststelling van de identiteit werd de opgehouden persoon aan diens kleding/lichaam
onderzocht.

?

Hierbij werd het volgende aangetroffen;
• OV-kaart, geldig tot 12-11-2014, op naam van M B M ^ ^ ^ ^ ^ ^ . Waar
aangetroffen; Kleding
-—»-——>-=—la^^^p

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,
'<^' 2 ' ^

^ J M ^ ^ ^ ^ W B ^ ^ ^ , buitengewoon opsporingsambtenaar van het regionaal
politiekorps Kennemerland , BOA akte n r ^ ^ ^ ^ ,
belast met het toezicht op vreemdelingen, de vreemdeling in de Spaanse taal m.b.v. de tolk 270
van het tolkencentrum telefonisch 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 25/05/2011 te 10; 10 uur zonder bijstand van de raadsman.

De vreemdeling verklaarde mij in de Spaanse taal m.b.v. de tolk 270 van het tolkencentrum
telefonisch het volgende;
Ik ben op ^ ^ ^ ^ ^ ' n Nederland aangekomen. Ik heb niet in een ander Europees land
verbleven. Ik ben gelijk uit El Salvador naar Nederland gekomen. Ik ben samen met mijn vrouw
gekomen. De vrouw die U samen met mij hebt staande gehouden is mijn echtgenote.
Ik verblijf momenteel in€iiim|||B>maar ik weet niet het adres.
Ik heb een paspoort, echter niet bij me.
V.nr:|Hn^n
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Ik ben
^Ik moest vrijdag terugkomen. Ik heb mijn paspoort gegeven aan^
h. ik wil wel m e t ^ ^ b e l l e n om mijn paspoort aan te leveren.
Het is niet nodig dat een dokter mij nu bezoekt.

voor de

Ik heb mij niet gemeld bij de Vreemdelingenpolitie. Ik ben verder ook niet met de politie in
aanraking geweest.

^

Ik weet dat ik illegaal ben, maar wij wisten niet goed hoe te handelen. We hebben wel een
aanvraag voor een verblijfsvergunning gedaan. We zijn bij een kantoortje i r M f l ^ ^ g e w e e s t
en hebben daar gesproken. U zegt dat aanvragen worden behandeld door de Immigratie &
Naturalisatiedienst en dat ik niet met zekerheid kan zeggen dat er een aanvraag is gedaan.
Nadat we in Nederland gekomen zijn zijn we bij een advocaat geweest. Ik weet niet hoe zij heet,
ik heb alleen de n a a m ^ ^ p
Wij zijn voor het eerst bij de advocaat geweest twee maanden nadat we naar Nederland zijn
gekomen. We hebben de advocaat in totaal vier keer gesproken. We moetsen allerlei
documenten gaan regelen uit El Salvador
We moesten wel uit El Salvador weg. We werden'
iDaarom zijn we naar Nederland gekomen.
Ik heb betrokkene medegedeeld dat hij 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

In het belang van het toezicht op vreemdelingen zijn wel foto's gemaakt en wei vingerafdrukken
genomen van de vreemdeling.
Het onderzoek van de vingerafdrukken heeft geen resultaat opgeleverd.

8.

VERLENGiNG VAN DE OPHOUDING

Niet van toepassing.

9.

BEËINDIGING/OPHEFFING VAN DE MAATREGEL

Op 25/05/2011, omstreeks 10:45 uur is de vrijheidsbeneming op grond van artikel 50 van de
Vreemdelingenwet 2000 beëindigd/opgeheven, omdat de vreemdeling in bewaring is gesteld.

10.

AANVULLENDE INFORMATIE

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

V.nni
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Waarvan door ons,
op ambtsbelofte,
p ambtsbelofte,

'\o2'C

is opgemaakt, gesloten en getekend dit prooes-verbaal te Haarlem op 25/05/2011.
De verbalisanten.

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

Aan: Dienst Justitiële Inrichtingen,
Bureau Coördinatie Vreemdelingenzaken
te Den Haag

Kennemerland
_12Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
fl^lgHZaak-25/05/2011
25/05/2011
M118 Aanmelding vreemdeling / voortzetting IBS in een Justitiëie 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

El Salvador
Salvadoraanse
mannelijk

Spreektaal

Spaanse

INBEWARINGSTELLINGSGEGEVENS

In IBS sedert
Op grond van

25/05/2011
artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 (geen rechtmatig verblijf)
Datum aan-/staandehouding ; 25/05/2011
Reden aan-/staandehouding : vreemdelingenwet
Artikel
; 50.1
IBS-Categorie
: 5 Illegaal verbl. persoon (art. 50 VW.)
Huidige IBS-locatie
; Hoofdbureau van politie
Plaats
: Haarlem
: Nee
Gereed voor uitzetting
Naam advocaat / raadsman :

Tel:

BIJZONDERHEDEN: (psychische of fysieke toestand)
V.nr:
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Gevaarsklasse
: OPS-code: onbekend
Zwangerschap
: Nee
Medicijngebruik
: Nee
Zichtbare verwondingen
: Nee
Bijzonderheden:
Paspoort wordt mogelijk spoedig aangeleverd.
Samen met echtgenote:

9

Van echtgenote is wel een paspoort aanwezig.
Plaats: Haarlem

Datum: 25/05/2011

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

lo^7-^^

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

V.nr: 1
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Handtekening opdrachtgever

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

/

/,

uur

Geldig tot
GEDRAG / MEDISCH

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

iViedicatie
Ziek
Suïcidaal
Hongerstaker
Psychische problemen
Zwangerschap
Agressief
Criminele antecedenten
Vluchtgevaarlijk
Berust in uitzetting
Esoort 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

V.nr:!

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

Bedrag en valuta
Aantal en soort
Bestemming
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Bagage
Aantal koffers:

V.nr:)

: ja/nee
Aantal tassen:

Aantal dozen:
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POLITIE
Postadres

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

Postbus 57
2000AB HAARLEM

Kennemerland

Kennemerland
12 Vreemdelingenpolitie

023-512 92 90
MUmiPM/Zaai<- 25/05/2011
26/05/2011
M119 Dossier vreemdeiingenbewaring

Dossier vreemdelingenbewaring

Datum overdracht aan DT&V:

Persoons-/proceduregegevens

^ -

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

Salvadoraanse
mannelijk

Geslacht
Taal (verhoor)
Identiteit vastgesteld op
(PIL) niveau

Spaanse

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

Voorna(a)m(en)

Geb. datum

Nationaliteit(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.nrS
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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
O Proces-verbaal aanvullend identiteitsonderzoek
() Aangemeld bij Bureau Coördinatie Vreemdelingen datum
(x) Geplaatst in Hoofdbureau van politie d.d. 25/05/2011
() 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)

\

( ) Beschikking ongewenstverklaring

V

( ) Uitreiking beschikking ongewenstverklaring / Publicatie Staatscourant (kopie)
( ) Strafrechtelijke antecedenten
( ) Formulier (voortgangs-)gegevens verwijdering(lVl120)
() Procedure voorlopige voorziening: ja/ nee; Zo ja, naar voren gehaald: ja/ nee
(x) Overige gegevens:
B e t r t e ^ m e n met echtgenote (Vnr Ü B J B i i p staandegehouden bij controle in een woning

?

Betr. was aldaar aan het werk in de schoonmaak.
In het kader van het busproject controle uitgevoerd op grond van de Vreemdelingenwet
(sfeerverbaal separaat bijgevoegd).
Betr. gaf aan al 4 jaar illegaal in Nederland te verblijven.

25-05-2011.
BE heeft gebeld voor aanleveren paspoort.

V.nr.^milB^
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De Arbeidsinspectie zai op de iioogte gebracht worden ivm het verrichten van arbeid zonder
TWV.

V.nr:!
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POLITIE
Postadres

Postbus 57

Kennemerland

2000AB HAARLEM
Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12 Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023 - 512 92 90
V-nummer/Zaak —
1
^ /Zaak-25/05/2011
Datum 26/05/2011
Onderwerp HV22-A Overdrachtsdossier IBS

Aan: Dienst Terugkeer en Vertrek

Overdrachtsdossier V.nr.

IBS

Persoonsgegevens:

Gp.

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

El Salvador
Salvadoraanse
mannelijk

Aliassen PSHV:
Aliassen

:nee

identificatie;
ID-Document
: Aanwezig
Identiteit vastgesteld op (PlL)niveau : 2. ld off. doe pers.geg
Terugkoppeiing:
Terugkoppeling resultaten gewenst :ja
iBS:
Datum inbewaringstelling
Kwaliteitscontrole verricht door:

V.nri

: 25/05/2011
Datum:
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Inhoud product
Inhoud

Dossierstuk

Voortraject inbewaringstelling

(Verplicht)

Proces verbaal van staandehouding/aanhouding/overdracht
Bescheiden dwangmiddelen

(M11 O-B)
(M11 O-A)
(M119)
(M118)
(HV04)

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

(Alleen verpiichtbIJ ongedocumenteerden)

Proces verbaal van identiteitsverhoor (1e lijns)
Proces verbaal van identiteitsverhoor (nader)
Proces verbaal van verhoor
Uitslag onderzoek voorwerpen
Resultaten omgevingsonderzoek
Bescheiden aanvraag LP
Foto's

(X)

(Verplicht)

Proces verbaal van verhoor IBS
Maatregel van IBS
Dossier vreemdelingenbewaring
Aanmelding BCV
Melding vreemdelingenpiket
Identiteitsdossier

(M111-A)

(HV12)
(HV24)
(HV12)

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)

(conform afspraak DT&V)

(X)

LP Dactyslip
(conform afspraak DT&V)
Nationaiiteitsverklaring
Lopende onderzoeion

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)

(indien aangekruist zie onder bijzonderheden)

Bij derden uitstaande vraagstelling

(-)

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

(HV21)
(HV23)

(-)
(X)

Bijzonderheden:
Echtgenoot van

V.nni
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P^TLITIE
Postadres

Postbus 57

•

2000AB HAARLEM

Kennemerland

• Aan: Dienst Terugkeer en Vertrek

Regio Kennemerland
Korpsonderdeel 12^Vreemdelingenpolitie
Behandeld door
Telefoon
Fax 023-51292 90
V-nummer/Zaak P S I i ^ ^ Z a a k - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1
Datum 26/05/2011
Onderwerp HV22-A Overdrachtsdossier IBS

Overdrachtsdossier V.nr.

IBS

Persoonsgegevens:

?

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

: El Salvador
: Salvadoraanse
: mannelijk

Aliassen PSHV:
Aliassen

:nee

identificatie:
ID-Document
: Aanwezig
Identiteit vastgesteld op (PlL)niveau : 2. ld off. doe pers.geg
Terugkoppeiing:
Terugkoppeling resultaten gewenst :ja
iBS:
Datum inbewaringstelling
Kwaliteitscontrole verricht door:

V.nnl

: 25/05/2011
Datum:
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Inhoud product
Inhoud
Dossierstuk

•
—

i_

Voortraject inbewaringstelling

(Verplicht)

Proces verbaal van staandehouding/aanhouding/overdracht
•

^

(M111-A)

(X)

^

Bescheiden dwangmiddelen

(Verplicht)

Proces verbaal van verhoor IBS
Maatregel van IBS

(M11 O-B)
(M11 O-A)
(M119)
(M118)
(HV04)

Dossier vreemdelingenbewaring
Aanmelding BCV
Melding vreemdelingenpiket

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

(HV12)
(HV24)
(HV12)

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(Alleen verplicht bij ongedocumenteerden)
Foto's

(conform afspraak DT&V)

LP Dactyslip

(conform afspraak DT&V)

(X)
(-)

Nationaliteitsverklaring
•

—

(-)

-

Lopende onderzoeken

(indien aangekruist zie onder

bijzonde^i^^

Bij derden uitstaande vraagstelling
Overige informatie
Formulier bijzonderheden/voortgang
Formulier controle personalia in externe systemen en registers
—
Bijzonderheden:
Echtgenoot van I

(HV21)
(HV23)

(-)
(X)
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Politie
fe^i&SXSw^*''''^
^''"'^ ?• '=™>«f"3 ™„takauring(Sr)
ICennemerland
xSm°m "'""'"""'"=^*""*3w
Proces-Verbaal

Giïmee

..Verdaclite/t)eirol(kenB c)phnord door verhali^anf
te/belrokkene is medegedeeld dat liJM niet tot antwoorden is verpiicht:<3
ite Stman

IBtineduId in rio hlilanan \i~,n J ~ »«/_•

Sanctebédrag

hCO

._.

,

I Beginnend bestuurden* 1

-V.^MP.^"^
J n Militair

i/rouw

^ighSj-

|g£mgien_ |üecongeerd

|To-a5üi5H-

noteren) Drbw/ Bpasp./••MUD k?art/"

• vreemd. iP kaart/D ^L <^^^
M/O^jf
'n™
latalltedatum Ie rijbrwp:*'^^^^
1 \1miUnr-

f

Adres:
PostcoÜe;

^\/liJ<2^l/}

Woonplaats:

TBlefdonnumnriifer:
* Invuifen verplicht bij snelheidsovertreding op gewone-en autoweg > 3 0 kiMi
op autosnelweg > 40 kmlU. kieven bij.gereden snelheid > 80 kmA, artS

