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Bijlage bij hoofdstuk 1 

 

Hoe moet in het straf-
recht met culturele 
verschillen rekening 
worden gehouden? 

Alleen mate-
rieel straf-
recht 

Vertrekkend van-
uit culturele de-
licten 

Centraal staat het 
perspectief van de 
rechter 

Vertrekkend van-
uit het positieve 
recht 

Geen rechts-
vergelijking 

1e vraagstelling: Wordt m.b.v. leerstukken 
van het Nederlandse mat. Strafrecht getracht 
ruimte te vinden om rekening te houden 
met de culturele bepaaldheid van strafbaar 
gestelde gedragingen (zoals culturele delic-
ten) en de culturele achtergrond van de per-
soon van de verdachte? 

Onderzoek naar  
wetgeving en  
beleid  

Onderzoek  
naar  
jurisprudentie 

Onderzoek naar: 
- juridisch-dogmatische 
- rechtswetenschappelijke 
discussies 

2e vraagstelling: Moeten, en zo ja op welke 
wijze en in hoeverre, in het licht van de de-
mocratisch rechtsstatelijke grondslag van het 
strafrecht, leerstukken van materieel strafrecht 
open worden gesteld voor de culturele diversi-
teit van de samenleving? 

1e deelvraag: kan het straf-
recht, dat is gefundeerd op 
de democratische rechts-
staat, cultuurgevoelig 
worden en zo ja op grond 
waarvan en binnen welke 
grenzen is die cultuurge-
voeligheid mogelijk? 

2e deelvraag: Indien kan worden 
uitgegaan van de gedachte dat de 
democratische rechtsstaat ruimte 
biedt voor culturele verschillen: 
a) hoe verhouden zich dan ge-
schreven normen en ongeschreven 
normen van migrantenrecht zich 
tot elkaar in het kader van de vast-
stelling van de wederrechtelijkheid 
van de normschending; 
 b) kunnen normen van migran-
tenrecht bijdragen tot een concre-
tisering van de wederrechtelijkheid 
c) indien dit het geval is, binnen 
welke grenzen is concretisering 
mogelijk? 

3e deelvraag: kan bij de 
vaststelling van het indivi-
duele strafrechtelijke ver-
wijt worden erkend dat in 
bepaalde situaties de in-
vloed van deze culturele 
normen zo sterk is dat het 
volgen van die normen 
voor dat individu ten tijde 
van het plegen van een cul-
tureel delict onvermijdelijk 
was en hem als gevolg 
daarvan geen verwijt kan 
worden gemaakt? 


