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2e deelvraag: kan de rechter bij 
de bepaling van wederrechte-
lijkheid met migrantennormen 
rekening houden? 

Wederrechtelijkheid wordt be-
paald door a) geschreven en on-
geschreven normen en b) de rol 
van de verdachte t.t.v. het plegen 
v/h delict. 

Wat zijn normen en 
welke ruimte voor ver-
fijning m.b.v. onge-
schreven normen? 

Wat is de betekenis 
van het begrip rol? 

Rechtsnorm 
is bevel. 

Rechtsnorm 
is legitiem. 

Legitieme rechts-
norm vraagt om 
constante bijstel-
ling. 

Rechtsnorm heeft 
morele kern: bij-
stelling alleen 
o.b.v. morele dis-
cussie. 

Rechtsnorm heeft 
daarnaast ethische 
schil.. Dit is culture-
le inbedding van de 
norm. Verfijning in 
multiculturele sa-
menleving nodig. 
R’norm moet voor 
ieder legitiem zijn. 

Rechtsnorm moet constant voeling houden met verande-
ring in de samenleving. Ethische schil van de norm ver-
fijnbaar onder invloed van andere culturen. Maar verfij-
ning mag niet t.k.v. morele kern van de norm gaan en het 
bevelende karakter van de norm. 

Ook in de pu-
blieke sfeer is 
spelen van rol 
o.b.v. eigen 
cultuur moge-
lijk. 

Rechter hoeft niet 
afzijdig te staan 
van debat over in-
houd cultuur. 
Leerstuk van in-
terpretatieve te-
rughoudendheid 
niet t.a.v. culturele 
delicten. 

Iedere burger 
heeft vrijheid van 
handelen. Dat 
wordt door posi-
tieve en negatie-
ve vrijheid gega-
randeerd. 

Negatieve 
vrijheid = 
vrijheid 
van. 

Positieve 
vrijheid = 
vrijheid 
tot. 

Ruimte 
voor 
debat. 

Burger kan 
verantwoording 
afleggen 

Rol = rol als burger die 
en ruimte heeft cultuur 
in te brengen en serieus 
genomen wordt als bur-
ger die verantwoording 
kan afleggen. 

Een rechtsnorm is veranderlijk, maar veranderingen zijn mogelijk binnen grenzen (behoud van bevelend karakter en 
morele kern). Rol is rol van burger die aangesproken kan worden en daarin serieus genomen moet worden (ruimte 
voor debat en ruimte voor inhoudelijke discussie). Aangesproken worden wil zeggen aanspreekbaar zijn: verantwoor-
ding afleggen. Burger moet zich als goed burger gedragen. Heeft daarin veel vrijheid, maar die wordt begrensd door 
eisen van goed burgerschap. 


