Afloop
betrof een controle samen met connexxion, 1-01-

2010 uitzetting.
betrof een controle samen met connexxion 25-032010 uitzetting.
betrof een controle samen met oonnexxion 12-032010 opheffing bewaring op iast IND, inmiddeis
rechtmatig verbiijf: toetsing aan
leenschapsrecht EU onderdaan
betrof een controle samen met connexxion. 24-042010 uitzetting
betrof een controle samen met connexxion. Be
jwerd aangehouden als verdachte 447e Sr. 18-062010 bewaring opgeheven op last van rechter.
26-5-10 W r aanvraag, inmiddels ioopt beroep
en vovo nog.
Betrof een controle samen met connexxion. Be
|werd aangehouden als verdachte 447e sr. 21-062010 vertrek met iOM vanuit VB.
Be werkend aangetroffen in woning. 19-02-2010
uitzetting
Be werkend aangetroffen in woning. Bewaring
opgeheven op grond van belangenafweging. Be
|stond OPS gesignaieerd maar niet
overgenomen wegens hartproblemen.
Be werkend aangetroffen in woning. Bewaring
opgeheven op 30-06-2011 op iast van rechtbank
op grond van onrechtmatige staandehouding
VP. BE is inmiddeis weer verwijderbaar en ibb
VP A'dam.
In bus aangehouden door Connexxion
medewerkers. Bewaring opgeheven op 28-07-10
ivm B9 procedure, be ioopt nu in procedure
rtgezet verbiiif
IWerkend aangetrofen in woning. 17-02-2011
bewaring opgeheven op iast van rechtbank,
staandehouding onrechtmatig. Be heeft
^ ^ ^ ^

itgD

Nav verklaring I H U ' s ^^ staandegehouden op
Iwerkadres.Be heeft asiei aangevraagd en zit nog
Isteeds in VB.
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14-02-2011 Ghanese

ZVWOVP

21-03-2011 Ghanese

25-03-2011 Ghanese

ZVWOVP

25-03-2011 Ghanese

ZVWOVP

16-05-2011 Ghanese

ZVWOVP

18-07-2011 Salvadoraanse ZVWOVP
18-07-2011 Salvadoraanse ZVWOVP

26-05-2011 Ghanese
Burger van

ZVWOVP

07-06-2011 Nigeria

ZVWOVP

11-06-2011 Ghanese

ZVWOVP

20-06-2011 Ghanese

ZVWOVP

20-06-2011 Onbekend

ZVWOVP

27-06-2011 Ghanese

ZVWOVP

06-07-2011 Ghanese

|

iBe in bus staandegehouden, geen geidig wbewijs
len hcon zich niet legitimeren. 10-11-11 opheffing
llBS op last van IND, onvoldoende voortvarend
I handelen IND, aanzegging NL verlaten.
IWerkend in woning aangetroffen. Heengezonden
livm procedure die nog liep.
IWerkend in vi/oning aangetroffen. Uitreis
londertoezicht, voor 30-3 BNL verlaten. Bs heeft
•OP 31-3 NL verlaten naar Italië
Iwerkend in woning aangetroffen. 27-04-11
I uitzetting.
•werkend in woning aangetroffen. 19-6-2011
• opheffing iBS op last van rechtbank. Be heeft
|geen vrijwillige terugkeerttermijn gekregen en
addaarwelrechtop.
Iwerkend in woning aangetroffen. 7-6-2011
luitzetting
Iwerkend in woning aangetroffen.7-6-2011
I uitzetting
Iwerkend in woning aangetroffen. 27-5-2011 iBS
lopgeheven ivm aanvraag verblijfsvergunning
Iwerkend in woning aangetroffen. 10-8-2011 IBS
lopgeheven: andere belangen prevaleren. Be
Iheeft inmiddels verbliifsverqunning
IWerkend in woning aangetroffen. 13-7-11 IBS
lopgeheven op iast van rechtbank. Reden
nbekend.
IWerkend in woning aangetroffen. 14-07-2011
Ivertrek met lOM.
Iwerkend in woning aangetroffen. 15-09-2011
•opheffing IBS door DT&V. Reden: andere
I belangen prevaleren
iGevoigd vanuit bus naar woning. 5-7-2011 vertrek
•onder toezicht, zelfmelder. Naar Italië, daar had
IbeVTV
Iwerkend in woning aatigeij-offen. 6-7-2011
I heengezonden wegens verblijfsrecht Beigie.
lAanzegging NL verlaten

