
Rapportage vreemdelingenbewaring D77 

Model D77 Rapportage vreemdelingenbewaring 

Vreemdeiingendienst: 
Behandelend ambtenaar: 
Tel. Telefax : 
Advocaat : 
Tolk Taal : 

Aan IND Bijlagen: - Model D-45-1 
District - Model D-45-3 
Postbus - (Model D-49) 

- Last tot uitzetting 
zie punt 13 
aantal bijl: 

Datum: 

[ l  Kennisgeving art. 86 en 87 Vreemdelingenbesluit 
[ ] Beroep op de rechtbank 

De vreemdeling 
Naam 
Voornaam 
Geb.datum 
Geb.plaats 
Nationaliteit 
Woonlverblijfplaats Nederland : 
Aliassen : zie punt 13 
Identiteit vastgesteld : JIN (zie punt 8) 
CRVldossiernr. 

Vrijheidsbeneming 

1 Staandehouding (art.19 Vw) 

Datum (en tijdstip) 
Omstandigheden (bijv. 
controle, strafbaar feit, 
expiratie straf) 
Overgebracht naar 
Omdat 

r 
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Land : 



D77 Rapportage vreemdelingenbewaring 

2 Ophouding (in het poiitieburo) 

Datum (en tijdstip) 
Plaats ophouding 

3 Verlenging ophouding (art. 19,3e lid Vw) 

Datum en tijdstip 
Door (naam + rang hulp-ovj) : 
(art. 83 en 85 Vb van toepassing) 

4 Bewaring (art. 26 Vw) 

Datum en tijdstip 
Door (naam + rang hulp-ovj) : 
Toestemming IND (bij asiel- 
zaak in eerste aanleg) : JIN 
Zo ja, wanneer, door Me 
Advocaat bij het verhoor : JIN 
Zo neen, waarom niet 

5 Last tot uitzetting : JIN 

Zo ja, wanneer gegeven 
Door wie (KorpscheflMvJ) : 
Zo neen, waarom (nog) niet : 

6 Motivatie en categorie (bewaring) 

Indien er ernstig vermoeden 
bestaat dat vreemdeling zich 
aan de uitzetting zal onttrek 
ken, waaruit blijkt dat 
(bijv. illegaal verblijf, onttrok- 
ken aan toezicht, werkt niet 
mee aan identificatie, meer- 
dere personalia, event. pro- 
ces-verbaal bijvoegen) 

Heeft er wijziging van inbe- 
waringstellingscategorie 
plaatsgevonden : JIN 
Zo ja, is er opnieuw in 
bewaring gesteld? : JIN 
Door wielwanneerlwaar 
(datumlplaats) 
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7 Verblijf in politiecel 
(gedurende inbewaringstelling) 

Sedert (datum) 

Datum en tijd van melding bij 
Rayonburo voor de opname 
in huis v. bewaring 
Rappel Rayonburo (datum) : 

Geplaatst in Huis van 
bewaring te 
Datum plaatsing 

Dringende redenen waarom 
de vreemdeling in de politie- 
cel heeft verblevenlverblijft : 

8 Reis- en identiteitspapieren : JIN 

Zo ja, welke 
Zo neen, gepresenteerd bij 
ambassadelconsulaat : JIN 
Zo ja, welke 

wanneer 
met welk resultaat 
gerappelleerd : JIN 
wanneer 
met welk resultaat 

Waarom niet gepresenteerd : 

Identiteitsonderzoek bij CRI 
(vingerafdrukken etc.) : JIN 
Zo ja, met welk resultaat: 

9 Is er uitzicht op uitzetting : JIN 

Wanneer kan uitzetting 
plaatsvinden 
Waarheen 

10 [ ] aanvraag om verblijf : JIN 
[ 1 aanvraag om asiel : JIN 

Zo ja, beslissing genomen : JIN 
Zo ja, welke 
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Indien beslissing negatief is 
bezwaarladministratief 
beroep ingesteld' : JIN 
Blijft uitzetting achterwege : JIN 
Zo neen, voorlopige 
voorziening : JIN 
Indien voorlopige voor- 
ziening beslissing 

Is bij indiening asielaanvraag 
toestemming van IND verkregen 
voor inbewaringstelling 
c.q. voortduring daarvan : JIN 
Zo ja, van wie 

11 Strafrechteiijke antecedenten : JIN 

Zo ja, welke 
(kopie van gegevens meezenden) 

12 Ongewenstverklaring ex art. 2 1 Vw 

Ongewenst verklaard art. 21 
Vreemdelingenwet : JIN 
Zo ja, wanneer 
(kopie beschikking + p.v. 
van uitreiking beschikking) 

Bezwaar ingesteld van 
beschikking OVR 21 Vw : JIN 
Zo ja, wanneer 
Beslissing bezwaar : JIN 
Zo ja, wanneer 

Zo ja, blijft uitzetting 
achterwege : JIN 
Voorlopige voorziening : JIN 
Zo ja, beslissing 

1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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13 Overige van belang zijnde gegevens : 

(bijv. eerder verblijf in Nederland, uitzettingen, gegevens omtrent fysiekelpsychische 
gesteldheid, valse of vervalste reis- en identiteitspapieren, etc.) In verband met over- 
zichtelijkheid rubriceren ! Indien mogelijk kopieën meezenden!: 

Korpschef te : 
Vreemdelingendienst te : 
(naam, functie en handtekening ambtenaar) 

e 
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