
1. In het arrest van het Hof van Justitie van 13 september 2018, Ahmed, 

ECLI:EU:C:2018:713 over het 'ernstig misdrijf' uit artikel 17, eerste lid, aanhef 

en onder b, van de Kri, is overwogen dat een beslissing tot uitsluiting van de 

subsidiaire beschermingsstatus vooraf moet worden gegaan door een volledig 

onderzoek naar alle omstandigheden van het individuele geval. In punt 56 zijn 

criteria genoemd aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of een misdrijf 

kan worden aangemerkt als een 'ernstig misdrijf'. Kunt u ingaan op de betekenis 

van dit arrest voor het begrip 'bijzonder ernstig misdrijf', op grond waarvan een 

vreemdeling kan worden uitgesloten van de vluchtelingenstatus? Welke criteria 

maken volgens u, al dan niet in aanvulling op het 'ernstig misdrijf', dat sprake is 

van een 'bijzonder ernstig misdrijf' in de zin van artikel 14, vierde lid, aanhef en 

onder b, van de Kri? En waarom doet deze situatie zich in het geval van de 

vreemdeling voor? 

 

2. Welke misdrijven zijn volgens u 'bijzonder ernstige misdrijven', zoals bedoeld in 

artikel 14, vierde lid aanhef en onder b van de Kri, en wat is daarvoor de 

overweging? Wat maakt dat een misdrijf bijzonder ernstig is en wat is het 

verschil met een 'ernstig misdrijf' zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, aanhef 

en onder b, van de Kri? 

 

3. In dit hoger beroep betoogt de staatssecretaris dat de door de strafrechter 

opgelegde straf van ten minste tien maanden uit het beleid in 

paragraaf C1/7.10.1 van de Vc 2000 als een vuistregel moet worden 

beschouwd om aan te nemen dat een misdrijf ‘bijzonder ernstig’ is en dat als 

daaraan wordt voldaan, nog steeds aan de hand van alle omstandigheden van 

het geval moet worden gemotiveerd dat er een 'bijzonder ernstig misdrijf' is. 

Welk gewicht kent de staatssecretaris toe aan de minimum strafmaat bij de 

beoordeling of sprake is van een bijzonder ernstig misdrijf? Hoe verhoudt deze 

vuistregel zich tot de overweging in het arrest Ahmed dat er een volledig 

onderzoek naar alle feiten en omstandigheden moet plaatsvinden?  

 

4. Als een vreemdeling meer dan een strafbaar feit heeft gepleegd waarvoor hij in 

totaal een gevangenisstraf heeft gekregen van 10 maanden of meer, kan in dat 

geval ook een ‘bijzonder ernstig misdrijf’ worden aangenomen en, zo ja, hoe 

verhoudt dat zich tot de tekst van artikel 14, vierde lid, aanhef en onder b, van 

de Kri? 

 

5. Moet volgens u, in zaken waar een vreemdeling wordt tegengeworpen dat hij 

een ‘bijzonder ernstig misdrijf’ heeft gepleegd en om die reden wordt uitgesloten 

van de vluchtelingenstatus, de ernst van het gepleegde feit worden gerelateerd 

aan de verblijfsduur van die vreemdeling? Maakt het daarvoor nog uit op welke 

grond die vreemdeling verblijf had? 

 


