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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 32 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving

In maart 1998 verscheen een onderzoeksrapport met als onderwerp opvoedingsdoelen en
opvoedingspraktijken bij Marokkanen en Surinaamse Creolen in Nederland. Het
onderzoek werd verricht door Trees Pels en Marjolein Distelbrink van het Instituut voor
Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

tekst 1

naar: Trouw van 20 maart 1998

In tekst 1 komen een Marokkaanse en een Surinaamse vrouw voor. Marokkanen en
Surinamers zijn in de afgelopen dertig jaar naar Nederland gekomen.

4p 1 ■■ Noem voor elke groep het migratiemotief en de toelatingsgrond om zich in Nederland te
vestigen.

In regel 1–10 is het verschijnsel sociale mobiliteit te herkennen.
2p 2 ■■ Welke soort sociale mobiliteit is hier het duidelijkst te herkennen?

Licht je antwoord toe.

De positie van etnische minderheden wordt beïnvloed door zowel de samenleving als de
etnische minderheden zelf.

2p 3 ■■ Geef uit tekst 1 een voorbeeld van positietoewijzing en een voorbeeld van
positieverwerving.
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Marokkaanse moeder geeft dochter steeds meer ruimte
Door Arlette Dwarkasing

DEN HAAG   De opvoeding in Marokkaanse gezinnen wordt minder autoritair. Vaders wil
is niet langer meer wet. Zijn rol als kostwinnaar blijft centraal staan, maar de moeders gaan
steeds meer domineren in taken die traditioneel tot het domein van de vader behoorden.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Onderzoekster
Trees Pels spreekt van een ’heimelijk matriarchaat’. Dat levert vooral de dochters meer bewegingsruimte
op. Ze hoeven minder in huis te doen: huiswerk gaat voor. De moeders, ook de eerste generatie
Marokkanen, hechten veel belang aan een goede schoolopleiding en staan niet negatief tegenover het
buitenshuis werken van vrouwen. „Niet dat ze het verschrikkelijk staat te pushen”, zegt Pels, „maar er is
vrijwel geen moeder die zegt: dat kan niet samengaan, blijf maar thuis. Dat is een duidelijke breuk met
de traditie.” In het onderzoek zegt een van de oudere generatie moeders: „Ik heb veel geleerd van de
oudste (van zeven kinderen, red.). Ik was toen onwetend. Ik heb haar uitgehuwelijkt, daar heb ik
ontzettend veel spijt van gehad. Hoe kon ik haar dat aandoen. Zij heeft haar school niet afgemaakt. Ze
is nu gelukkig met haar man en kinderen, toch zit het me dwars. Ik dacht: dit doe ik nooit meer.”
Volgens Pels is het beeld dat Marokkaanse meisjes „bij het bereiken van de puberteit thuis worden
gehouden en niet meer naar school gaan” gebaseerd op een situatie van jaren geleden. „Misschien wel
gevoed door het feit dat je nu meer dan voorheen meisjes met hoofddoekjes op straat ziet. Sommigen
associëren dat met onderdrukking. Maar dat is niet zo. Voor veel meisjes is het daardoor juist
makkelijker om de straat op te gaan, een opleiding te volgen en een baan te zoeken. Ze laten zien dat ze
geëmancipeerd zijn, maar ook een goed islamiet”. De meisjes ondervinden veel vooroordelen. Een
veertienjarige havo-scholiere zegt in het onderzoek: „Op school heb ik een keer gezegd dat ik graag
advocaat wilde worden. Toen zei de leraar dat dat voor Marokkanen moeilijk is en vooral als ik ook nog
een meisje ben. Ik was erg kwaad en zei dat hij eigenlijk geen les mag geven, want hij demotiveert
meisjes om te studeren.”
(...)
Zowel in Marokkaanse als Surinaams-Creoolse gezinnen zijn er veranderingen merkbaar in de
opvoeding. Men koestert eigen waarden als respect, eerbaarheid (bij de Marokkanen) en beleefdheid (bij
de Creolen) maar zoekt tegelijk aansluiting bij de Nederlandse samenleving.
Zowel de Marokkaanse als de Surinaams-Creoolse moeders maken zich zorgen over de discriminatie die
ze soms tegenkomen en over de negatieve beeldvorming van hun allochtone groep. Ze zijn bang dat
vooroordelen de toekomst van hun kinderen nadelig beïnvloeden. Een Surinaams-Creoolse moeder van
twee kinderen zegt: „Veel zwarte kinderen zijn teleurgesteld. Ze identificeren zich met Nederlandse
kinderen, maar later blijkt dat ze minder goed aan de bak komen. Dan gaat het van kwaad tot erger. Ze
belanden in een crisis, gaan aan de drugs en dergelijke. 
De kinderen moeten een beroep leren waarmee ze eventueel ook buiten Nederland kunnen werken.”
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In regel 17–20 staat een opmerking van een leraar tegen een Marokkaans meisje.
3p 4 ■■ Leg met behulp van de definitie van discriminatie uit dat deze opmerking niet als

discriminatie beschouwd hoeft te worden.

De oorspronkelijke culturen van de Marokkaanse en Creoolse moeders zijn in Nederland
veranderd. Het begrip cultuur kent drie verschillende dimensies.

2p 5 ■■ Geef twee voorbeelden uit tekst 1 die illustreren dat de hedendaagse Marokkaanse en
Creoolse culturen in Nederland beïnvloed worden door de dominante cultuur.
Geef per voorbeeld tevens aan op welke dimensie de aanpassing aan de dominante
cultuur betrekking heeft.

In tekst 1 wordt gesteld dat de verschillen tussen zowel de Marokkaanse cultuur als de
Surinaams-Creoolse cultuur ten opzichte van de Nederlandse cultuur kleiner worden. Je
kunt je afvragen of de in tekst 1 beschreven Marokkaanse cultuur en de Surinaams-
Creoolse cultuur nog wel als aparte culturen opgevat kunnen worden.

3p 6 ■■ Beredeneer met behulp van het begrip cultuur of de in tekst 1 beschreven Marokkaanse
en Surinaams-Creoolse culturen door henzelf nog wel als een aparte cultuur beschouwd
worden.
Geef ter ondersteuning van je redenering een voorbeeld uit tekst 1.

Er zijn verschillende verklaringen te geven voor sociale stratificatie in de samenleving.
In tekst 1 staan verschillende uitspraken die passen bij één van de drie theorieën ter
verklaring van sociale stratificatie.

3p 7 ■■ Welke van deze stratificatietheorieën is het duidelijkst te herkennen in tekst 1?
Licht de theorie kort toe en geef een fragment uit de tekst die je keuze verduidelijkt.

Er bestaat in Nederland discussie over de vraag of er ruimte in de Nederlandse wetgeving
moet zijn voor opvattingen van (sub)culturen die in strijd zijn met de opvattingen van de
dominante cultuur.

3p 8 ■■ Moet hiervoor in de Nederlandse wetgeving wel of geen ruimte zijn?
Beargumenteer je standpunt en geef daarbij aan op welke visie op cultuurverschillen je je
baseert.
Illustreer je antwoord met een voorbeeld uit tekst 1.

Politieke participatie kan een middel zijn om bijvoorbeeld de positie van de Marokkaanse
minderheidsgroep te verbeteren.

2p 9 ■■ Bedenk zelf een voorbeeld hoe de Marokkaanse minderheidsgroep door politieke
participatie haar positie kan verbeteren.

In de discussie over etnische minderheden worden verschillende samenlevingsmodellen
gebruikt.

3p 10 ■■ In welk samenlevingsmodel is de Surinaams-Creoolse vrouw die in regel 27–31 aan het
woord is, teleurgesteld?
Licht dit samenlevingsmodel toe en illustreer het met de opvattingen van de vrouw.
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■■■■ Opgave 2 Politieke besluitvorming

tabel 1

bron: NRC Handelsblad van 7 mei 1998

Deze uitslag is naderhand door de Kiesraad veranderd: het CDA kwam uit op 28 zetels en
de VVD op 39 zetels.

Na verkiezingen worden deze verkiezingsuitslagen door politici en commentatoren
geïnterpreteerd en becommentarieerd. Niet altijd worden deze analyses even correct
uitgevoerd. Mogelijke conclusies zijn:
A De confessionele en christelijke partijen zijn nagenoeg gelijk gebleven.
B De progressieve partijen beschikken voor het eerst bijna over een meerderheid.
C De regeringspartijen van het paarse kabinet Kok-I hebben de verkiezing gewonnen,
maar ook de oppositiepartijen GroenLinks en SP.

2p 11 ■■ Met welke conclusie ben jij het eens?
Licht je keuze toe.

NRC Handelsblad noemde de nieuwe nederlaag van de christen-democraten (zie
figuur 1) opvallend:

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 1998

stemmen % zetels verlies/winst

Totaal 8.603.435 150

PvdA 2.493.702 29.0 4455 + 8
CDA 1.580.402 18.4 2299 - 5
VVD 2.123.179 24.7 3388 + 7
D66 772.833 9.0 1144 - 10
AOV/Unie 55 + 46.284 0.5 00 - 7
GroenLinks 625.122 7.3 1111 + 6
CD 52.260 0.6 00 - 3
RPF 175.368 2.0 33 0
SGP 153.142 1.8 33 + 1
GPV 108.626 1.3 22 0
SP 303.444 3.5 55 + 3
Senioren 2000 36.160 0.4
Natuurwetpartij 15.727 0.2
NCPN 5.678 .01
De Groenen 16.495 .02
VIP 7.234 .01
Jij en idealisten 2.721 .00
NMP 23.457 .03
Nederland Mobiel 45.175 .05
KPP 8.296 .01
Kiezerscollectief 1.689 .00
NSOV 6.441 .01
Overige partijen – – 
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figuur 1 tekst 2

bron: NRC Handelsblad, 7 mei 1998

2p 12 ■■ Welke verandering in de Nederlandse samenleving verklaart de teruggang van het CDA?
Licht je antwoord toe.

De samenwerking tussen VVD en PvdA is te verklaren met een verandering in politieke
cultuur in Nederland.

2p 13 ■■ Met welke verandering in politieke cultuur kun je de samenwerking tussen VVD en
PvdA verklaren?
Licht deze verandering in politieke cultuur kort toe.

figuur 2

bron: Leids Dagblad van 7 mei 1998

Het lage opkomstpercentage in 1998 kan niet uitsluitend verklaard worden als politieke
desinteresse.

2p 14 ■■ Noem een andere interpretatie.

Alom werd gewezen op de lage opkomst bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in 1998.
NRC Handelsblad schrijft hierover op 7 mei 1998:
„Met 73,2 procent is de opkomst wederom vijf procent lager geweest dan vier jaar geleden,
wat toen al een laagterecord voor Tweede-Kamerverkiezingen was. Met name in de grote
steden hebben de kiezers het massaal laten afweten. Nagenoeg vier op de tien kiezers is
daar niet opgekomen. Daardoor nadert de politieke legitimatie in de grote steden, die
tevens de erkende probleemgebieden vormen, kritische grenzen”.

4p 15 ■■ Leg uit waarom door een lage opkomst bij verkiezingen in een parlementaire democratie
de „politieke legitimatie kritische grenzen nadert” en leg uit in welke visie op politieke
macht deze legitimatie belangrijk is.
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Met nog maar 29 zetels zijn de christen-democraten
op een nieuw dieptepunt aangeland. De afstraffing
door de kiezer in 1994, toen de partij veertig procent
van de aanhang verloor, was dus geen eenmalige
(…) De teruggang is structureel en de natuurlijke
regeringspartij van weleer dient zich dan ook voor te
bereiden op een rol in de marge (…)
PvdA en VVD hebben vier jaar lang hun (…)
meningsverschillen zakelijk opgelost, van de kiezer
moeten ze vooral zo doorgaan. Onder leiding van
een premier die niet bevlogen maar ’gewoon’ heet te
zijn, en juist daarom zo aanspreekt.
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figuur 3

bron: NRC Handelsblad van 7 mei 1998

Van alle kiezers heeft 27% niet gestemd. Deze niet-kiezers zijn niet over alle groepen gelijk
verdeeld. Figuur 3 geeft een aantal achtergrondvariabelen weer van het niet-opkomen.

3p 16 ■■ Geef voor leeftijd, religie en inkomen een verklaring van het verschil in opkomst.

De politicoloog professor Lijphart pleit voor herinvoering van de opkomstplicht ter
vervanging van het huidige stemrecht. Dit zou de representativiteit verhogen. Andere
politicologen vinden de representativiteit juist bij het huidige stemrecht aanvaardbaar.
Behalve representativiteit kunnen ook andere waarden in deze discussie betrokken
worden. Zo kunnen de waarden burgerzin (bij opkomstplicht) en persoonlijke vrijheid
(bij stemrecht) tegenover elkaar geplaatst worden.

3p 17 ■■ Ben jij voor- of tegenstander van herinvoering van de opkomstplicht?
Betrek in je argumentatie het begrip representativiteit en geef ook een andere (dan de
bovengenoemde) waarde die je standpunt ondersteunt.

Stel dat het Nederlands kiesstelsel, net zoals in Duitsland, een kiesdrempel van 5 procent
zou hebben.

3p 18 ■■ Laat zien wat de consequentie is van een kiesdrempel van 5% bij de verkiezingsuitslag
van 1998 (zie tabel 1).
Geef tevens een voordeel en een nadeel van zo’n kiesdrempel (het nadeel mag niet het
tegengestelde van het voordeel zijn).
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Van alle kiezers heeft 27 procent niet gestemd. Er zijn evenveel mannen als vrouwen niet gaan stemmen.
'Geen interesse in politiek' noemt 22 procent van alle niet-kiezers als belangrijkste reden om niet te
stemmen.

Niet-stemmers
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cartoon 1

bron: NRC Handelsblad van 6 mei 1998

Hoewel PvdA en VVD de derde partij D66 niet nodig hadden voor de noodzakelijke
meerderheid, is in de eerste maand van de formatie al het mogelijke geprobeerd om D66
binnenboord te houden.

3p 19 ■■ Geef drie strategische (partijpolitieke) overwegingen of politiek-culturele redenen
waarom zowel de PvdA als de VVD regeringsdeelname van D66 wenselijk achtten.

GroenLinks-oppositieleider Paul Rosenmöller laakte tijdens de formatie van Paars II, de
zogenaamde veelgeprezen openheid waar de paarse coalitie zich vanaf het eerste paarse
kabinet op had laten voorstaan. NRC Handelsblad schreef hierover het volgende:

tekst 3

bron: NRC Handelsblad 23 juni 1998

3p 20 ■■ Leg aan de hand van tekst 3 uit waarom de verhouding tussen kabinet en parlement
tijdens deze kabinetsformatie als monistisch is te beschouwen.

De afgelopen jaren heeft Paars I lippendienst
bewezen aan een doorzichtiger politieke
cultuur. Ministers die fouten maakten zouden
hun politieke leven niet langer zeker zijn. Met
knikkende knieën zouden zij in de Kamer hun
opwachting maken, zich niet verzekerd
wetend van de steun van de coalitie.
Inmiddels weten we beter. Een geroutineerd
„het spijt me” bleek voor de coalitiepartijen
afdoende om blunderende ministers hun
gemoedsrust en discretionaire bevoegdheid
te gunnen. Belangrijke politieke beslissingen
zijn, net als in het tijdperk-Lubbers, genomen
in het Torentje. De formatiebesprekingen die
nu zo’n zeven weken duren, bewijzen
definitief dat Paars een „doodgewoon
kabinet” is, zoals Kok al in 1994 voorspelde:
gesloten, regentesk en huiverig voor een te
grote invloed van het parlement, van burgers
en van maatschappelijke organisaties (...)
In plaats hiervan wordt een gedetailleerd

regeerakkoord geschreven dat de stand-
punten van de coalitiepartijen in de Kamer
de komende jaren dicteert. Dit wordt nog
eens verergerd doordat de Kamerleden van
de verschillende coalitiepartijen actief
deelnemen aan de formatiebesprekingen. In
de vele werkgroepen en consultatieronden
zien de invloedrijke leden van de paarse
fracties kans om hun stempel op het
regeerakkoord te drukken. Of zoals een
parlementariër van D66, Gerrit Ybema het
recentelijk in een interview verwoordde: als
we het binnen de werkgroep belastingen
eens worden, bepalen we met een clubje van
zes man(!) hoe het nieuwe stelsel er voor de
komende eeuw uit komt te zien. De invloed
is nu heel groot. Wij bepalen wat de minister
en de staatssecretaris moeten uitvoeren (...)
Het „schaduwparlement” (Schutte) grijpt de
macht, om zich vervolgens vier jaar lang aan
de ketting te leggen.
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De HP/De Tijd van 19 juni 1998 signaleerde dat „de formatie van het tweede paarse
kabinet opvallend veel kritiek genereert: saai, regentesk en geheimzinnig”. Het blad
vraagt zich af of dat gebrek aan openbaarheid ook anders kan, en trekt daarbij een
parallel met de formatievorming van gemeentelijke colleges. In het artikel komen de
volgende tegengestelde opvattingen voor:

De manier waarop na de gemeenteraadsverkiezingen onder andere Haarlem, Amsterdam,
Utrecht en Den Bosch hun dagelijks bestuur formeerden, is illustratief. In die gemeenten
werd gekozen voor openbaarheid, want: „kunnen volgen hoe het college tot stand komt,
geeft legitimiteit aan het dagelijks bestuur.”

Als onderhandelingen volledig in de openbaarheid plaatsvinden, belandt het land
regelrecht in een bestuurlijke crisis. Er zou geen regering of college van B&W meer
komen, en geen regeer- of programakkoord. Geen van de onderhandelaars zou iets
toegeven, want met al die pottenkijkers erbij, word je voor je het weet als verliezer
neergezet. Inleveren doe je niet in het openbaar.

3p 21 ■■ Leg uit waarom openbaarheid idealiter onlosmakelijk verbonden is met de parlementaire
democratie.

Natuurlijk hebben de uitslagen van de verkiezingen invloed op politici, maar politici
worden ook vaak beïnvloed door pressiegroepen.

3p 22 ■■ Noem een pressiegroep die naar jouw mening heel effectief de politiek beïnvloedt.
Vermeld de bron van macht van deze pressiegroep, en leg uit hoe deze pressiegroep erin
slaagt om de politiek effectief te beïnvloeden.

■■■■ Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat

Deze opgave handelt over enkele trends van jeugdcriminaliteit, zoals deze uit een aantal
bronnen (Standaard Enquête Daders 1997, SCP, 1996 e.a.) naar voren komen en
vervolgens over recente gedachtevorming over de aanpak van jeugdcriminaliteit.
Op basis van politiecijfers en self-reportonderzoek onder jongeren blijkt dat het merendeel
van jeugdcriminaliteit in groepsverband wordt gepleegd, waarbij de groepsgrootte afhangt
van het soort delict (zie figuur 4).

figuur 4

bron: Standaard Enquête Daders 1997
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De ernst van jeugdcriminaliteit varieert van ’kattenkwaad’ tot vechtpartij met dodelijke
afloop. Het merendeel van de jeugdcriminaliteit betreft lichte delicten oftewel kleine
criminaliteit. Echter niet alle categorieën van criminaliteit uit figuur 4 kunnen tot de
kleine of veelvoorkomende criminaliteit gerekend worden.

3p 23 ■■ Noem een delict uit figuur 4 dat men niet tot de kleine of veelvoorkomende criminaliteit
rekent en geef van dit delict twee mogelijke immateriële gevolgen.

Er doen veel verhalen de ronde over jeugdcriminaliteit, over de omvang en de ernst ervan.
In de criminologie worden politiestatistieken en self-reportmethodes gebruikt om de
omvang van de jeugdcriminaliteit te meten.

3p 24 ■■ Welke van de twee onderzoeksmethodes is de beste om de omvang van bekende en
ernstige delicten te meten?
Geef een verklaring voor je antwoord.

De verontrusting over de jeugdcriminaliteit wordt wel gesust met het argument dat
crimineel gedrag met het ouder worden vanzelf wel zal overgaan. In figuur 5 wordt het
verloop van de criminaliteit afgezet tegen de leeftijd. Opvallend is dat dit verschijnsel niet
opgaat voor de zogenoemde harde kern van de daders van jeugdcriminaliteit.

figuur 5

naar: SEC van april 1998

In figuur 5 zie je twee tendenties:
1 afname van de totale jeugdcriminaliteit na de leeftijd 18/19 jaar.
2 een blijvende harde kern.

4p 25 ■■ Geef voor elke tendentie een verklaring met behulp van een theorie over de oorzaak van
criminaliteit.

De vraag of er een toename aan jeugdcriminaliteit valt te verwachten, vereist een inzicht
in factoren die daarbij een rol spelen.

3p 26 ■■ Geef drie maatschappelijke ontwikkelingen die de toename van jeugdcriminaliteit mede
kunnen verklaren.

Volgens politiestatistieken is het aandeel in de jeugdcriminaliteit van meisjes nog steeds
zeer gering. Volgens politiecijfers staan tegenover elk meisje 7 jongens (deze verhouding
was in 1980 1:9). Toch kan het zijn dat het aandeel van meisjes in de jeugdcriminaliteit
hoger is dan uit de cijfers van de politiestatistieken blijkt.

2p 27 ■■ Geef twee mogelijke verklaringen voor een feitelijk groter aandeel van meisjes in de
jeugdcriminaliteit dan uit de politiestatistieken blijkt.

Hoogleraar Junger-Tas is een voorstander van gedwongen hulpverlening als het gezin
reeds in aanraking met politie en/of kinderbescherming is gekomen. Toch bevalt het haar
niet dat „de schuld voor afwijkend gedrag steeds meer individueel wordt afgewenteld.”

3p 28 ■■ Bij welke politieke stroming zal het standpunt van Junger-Tas de meeste instemming
krijgen?
Licht je antwoord toe.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

12 18/19 30

aantal
daders

probleemjeugd

totale jeugdcriminaliteit

harde kern

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in de tijd uitgesplitst naar de totale 
jeugdcriminaliteit en de harde kern van daders van jeugdcriminaliteit.
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Verschillende politieke partijen, waaronder PvdA en VVD hebben gepleit voor „zero
tolerance”, het direct optreden tegen kleine ontsporingen:
„In navolging van hun collega’s uit New York wil de politie van Hillegom, Lisse en
omstreken de straat heroveren op de jeugd. „Zero tolerance” heet het in New York.
In Noordwijk heet het de nullijn: rondhangen op een verboden plek levert een ’prent’ op
van tachtig gulden, een blikje bier drinken komt op veertig gulden. We onderhandelen
niet meer, we stellen grenzen. Stel je geen grenzen, dan proberen ze steeds verder te
gaan.” (naar: de Volkskrant van 10 januari 1998)

3p 29 ■■ Welke opstelling tegenover „zero tolerance” kun je van het CDA verwachten op grond
van een voor deze partij belangrijk politiek uitgangspunt?
Licht je antwoord toe aan de hand van dat uitgangspunt.

Bij de „zero-tolerance”-aanpak treedt de politie bij de geringste overtreding actief en
consequent op.

3p 30 ■■ Met welke theorie over de oorzaak van criminaliteit is „zero tolerance” te ondersteunen?
Licht je keuze toe.

Vroegtijdig ingrijpen is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van ernstige
criminaliteit op latere leeftijd. De beïnvloedbaarheid op oudere leeftijd is lager dan bij
jonge kinderen. Zo werd er door het CDA onder meer voor gepleit om (naast meer
preventieve maatregelen en het aanspreken van ouders op het gedrag van hun kinderen)
de strafrechtelijke leeftijd voor minderjarigen te verlagen.

2p 31 ■■ Voor welke leeftijdsgroep geldt in Nederland het jeugdstrafrecht en op grond van welke
voorwaarde tot strafbaarheid van gedrag is het moeilijk de laagste leeftijdsgrens te
verlagen?

In NRC Handelsblad van 26 juli 1997 werd de volgende mening verkondigd:
„Vroegsignalering staat op gespannen voet met de klassieke huiver in het strafrecht om
op te treden of in te grijpen vóórdat een strafbare handeling daadwerkelijk in zicht is
gekomen.”

4p 32 ■■ Leg deze „klassieke huiver in ons strafrecht voor vroegtijdig optreden” uit en geef daarbij
een voorbeeld van grenzen aan bevoegdheden voor de politie en een voorbeeld voor het
Openbaar Ministerie.
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