Bijlage Albanese inklimmers
Tijdens het debat op 11 april 2019 over Albanezen in de georganiseerde criminaliteit heeft uw
Kamer met de motie de leden Van Toorenburg (CDA) en van Wijngaarden (VVD) gevraagd de
politie te verzoeken in beginsel alle Albanese inklimmers over te dragen aan de DT&V.
Tevens is er een toezegging gedaan door de Minister van Justitie en Veiligheid over de
vertrekcijfers van criminele Albanezen uit Nederland.
Zoals al tijdens het debat door de Minister van Justitie en Veiligheid is aangegeven, is de motie
een beschrijving van staand beleid. Wanneer Albanese inklimmers worden aangetroffen, moeten
ze Nederland verlaten.
In de regel worden zij in bewaring gesteld met als doel uitzetting naar Albanië. Daarbij worden een
inreisverbod en een terugkeerbesluit opgelegd.
In het kader van het terugkeerproces vindt overdracht plaats van de KMar of de politie aan de
DT&V. Overigens is het ook mogelijk, en komt het vaak voor, dat Albanezen vanuit
vreemdelingenbewaring, zelfstandig vertrekken (veelal met IOM).
Het is van belang om te realiseren dat Albanese inklimmers niet per definitie dezelfde doelgroep
zijn als criminele Albanezen.
Criminele vreemdelingen worden aangepakt aan de hand van het landelijk ketenprotocol
‘vreemdelingen in de strafrechtketen’ (VRIS). Het uitgangspunt van het zogenaamde VRISprotocol is dat criminele en illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen na het uitzitten van
hun straf Nederland aantoonbaar verlaten, bij voorkeur vertrekkend vanuit de strafrechtelijke
detentie dan wel aansluitend vanuit vreemdelingenbewaring.
Hieronder zijn de vertrekcijfers DT&V van Albanezen vanuit VRIS weergegeven.
De categorie ‘overige uitstroom’ betekent dat de vertrekprocedure van de vreemdeling is
afgesloten zonder dat sprake is van een (vorm van) vertrek.
Bij deze doelgroep is dat veelal door een onmiddellijke invrijheidstelling met of zonder schorsende
voorwaarden1. Ook komt het voor dat er geen vertrek plaatsvindt doordat er sprake is van een
uitleveringsverzoek of een (nieuwe) asielaanvraag.
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In deze gevallen is het niet mogelijk om aansluitend in vreemdelingenbewaring te stellen.

